
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGSAANBOD STICHTING PREVENTIEF OP MAAT 

Aansprakelijkheid 

Preventief op Maat accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door 
overmacht, of die bijvoorbeeld het gevolg is van nalatigheid van de locatie waar het aanbod 

plaatsvindt. Ook accepteert Preventief op maat geen verantwoordelijkheid voor sch ade die 
het gevolg is van het eigen gedrag of nalatigheid van een deelnemer. Ook kan Preventief op 
Maat geen aansprakelijkheid accepteren die ontstaat door problemen met het (openbaar) 

vervoer of door maatregelen van de Rijks- of gemeentelijke overheid. Preventief op maat is 
aansprakelijk voor schade die direct is toe te schrijven aan het uitvoeren van het aanbod.  

Betalingstermijn 

De betaling van facturen voor het deelnemen aan het trainingsaanbod moeten maximaal 3 
weken na afloop van een training of workshop zijn voldaan. 

Voorwaarden voor deelname 

Van deelnemers aan het trainingsaanbod wordt verwacht dat zij voldoen aan de vooraf 
gestelde eisen voor deelname. Aan hen kan – indien noodzakelijk- gevraagd worden om 
hiervan bewijzen te overleggen. Deelnemers zijn tenminste HBO-opgeleid of voldoen aan 

(minimum-) andere eisen voor deelname: MBO-4 met voldoende praktijkervaring. 

Certificering 

a. Het trainingsaanbod (meerdaags en eenmalige workshops) van Preventief op Maat 

voldoet aan meerdere kwaliteitseisen zoals die o.a. gesteld worden door 
brancheverenigingen, maar ook op grond van de inhoud. Voor de criteria die wij 
daarvoor stellen verwijzen we naar de inhoudelijke beschrijving van het aanbod op de 

website van Preventief op Maat en/of in de geleverde offerte.  
b. Het meerdaagse trainingsaanbod van Preventief op Maat (en samenwerkingspartners) 

is geregistreerd bij diverse brancheverenigingen en vo ldoet aan de voorwaarden die 
door hen gesteld worden.  



c. Deelnemers moeten alle dagdelen bijwonen, huiswerk maken en een presentatie 

geven die voldoet aan de eerder genoemde kwaliteitseisen.  
d. Deelnemers krijgen bij voldoen aan de eisen voor deelname een certi ficaat van 

deelname. Indien zij niet aan de eisen voldoen wordt in overleg besloten onder welke 

voorwaarden toch een certificaat kan worden verkregen.  
e. Bij deelname aan een eendaags aanbod, zoals een workshop, kunnen afwijkende 

voorwaarden worden geformuleerd. Zie ook hiervoor: www.preventiefopmaat.nl en/of 

de offerte. 

Leveringsvoorwaarden 

Preventief op Maat stelt zich garant voor het organiseren van het aanbod binnen een in 

overleg met de deelnemende organisatie vastgestelde termijn. Preventief op Maat draagt 
zorg voor het tijdig leveren van al het trainingsmateriaal en tijdige communicatie over tijden, 
locatie en aanverwante afspraken. 

Bij annulering van de training door de deelnemende organisatie lat er dan 14 dagen voor het 
plaatsvinden van de training vragen wij een 100% vergoeding van de overeengekomen prijs. 

Bij 4 weken van tevoren is dit 50%. 

Indien annulering gebeurt door overmacht wordt in overleg een bedrag overeen gekomen.  

Indien een en ander in overleg plaatsvindt wordt een nieuwe datum afgesproken, zonder 

bijkomende kosten. 

 

http://www.preventiefopmaat.nl/

