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 Voorwaarden 

I-Knowledge trainingen 

  

1. Door I-Knowledge aangeboden open trainingsprogramma’s vinden alleen 

doorgang bij voldoende aanmeldingen, waarbij I-Knowledge het minimum 

aantal bepaalt. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, volgt 

plaatsing in volgorde van aanmelding, tenzij I-Knowledge daarvan om 

inhoudelijke redenen wil afwijken. Toelating tot een training kan 

afhankelijk zijn van een selectieprocedure door I-Knowledge. 

 

2. Betaling voor open trainingsprogramma’s geschiedt bij inschrijving. Voor 

maatwerktrainingen wordt 100% van het afgesproken tarief gefactureerd 

onmiddellijk na ondertekening van het contract. 

 

3. I-Knowledge is gerechtigd: 

 

 De training tussentijds inhoudelijk te wijzigen;  

 De planning (plaats en tijd) te wijzigen;  

 Bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten of nieuwe 

aanmeldingen voor een bestaande training niet te accepteren. 

Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun 

verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden 

gerestitueerd; 

 Deelname van een door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) 

deelnemer te weigeren;  

 De groepsgrootte te verhogen. 

 

4. Bij annulering door Opdrachtgever geldt het volgende:  

 

 Tot vier weken voor de start van de training wordt €200,00 aan 

annuleringskosten in rekening gebracht; voor maatwerktrainingen vindt 

geen restitutie plaats;  

 Tussen de vier en twee weken voor de start wordt 50% van het 

inschrijvingstarief in rekening gebracht; 

 In de twee weken voorafgaand aan de start wordt het volledige 

inschrijvingstarief in rekening gebracht. 

 

5. Vervanging van een oorspronkelijk ingeschreven deelnemer door een andere 

deelnemer is mogelijk in overleg met en na instemming van I-Knowledge.  
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6. De intellectuele (eigendoms-)rechten op inhoud en vorm van trainingen 

berusten bij I-Knowledge. Het is Opdrachtgever niet toegestaan, hetzij in 

eigen beheer dan wel anderszins, zonder uitdrukkelijk schriftelijke 

toestemming van I-Knowledge, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, 

door I-Knowledge ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde en 

uitgevoerde cursussen, projecten of programma’s aan te bieden aan 

andere medewerkers van Opdrachtgever noch aan derden, dan wel deze 

cursussen, projecten of programma’s ten behoeve andere medewerkers 

van Opdrachtgever of derden uit te voeren. 

 

 

 


