
 

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden 
 
 

ARTIKEL 1: INSCHRIJVING 

1.1 De inschrijving voor een cursus kan uitsluitend via e-mail. 

1.2 Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door BeterBrein nadat BeterBrein zulks heeft 

bevestigd per e-mail. 

1.3 Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. 

1.4 De cursist dient tijdens de betreffende cursus(sen) dit bewijs van inschrijving bij zich te 

hebben. 

1.5 BeterBrein behoudt zich het recht voor om vóór aanvang een cursus te annuleren, 

bijvoorbeeld indien het aantal ingeschreven cursisten voor een bepaalde cursus naar het 

oordeel van BeterBrein te gering is. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan per e-mail 

en of per post een bericht, met eventueel een alternatief. 

 

ARTIKEL 2: ANNULERING 

2.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. 

2.2 Tot 1 maand vóór aanvang van de cursus kunt u kosteloos annuleren. 

2.3 Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken vóór aanvang van de cursus betaalt u 50% 

van het cursusgeld. 

2.4 Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus betaalt u het volledige 

bedrag aan cursusgeld. 

2.5 Indien een cursist op de cursusdag, of bij een meerdaagse training op de eerste dag van 

de training, zonder opgaaf van redenen wegblijft c.q. niet verschijnt, wordt dit 

aangemerkt als een annulering en is men het volledige bedrag aan cursusgeld 

verschuldigd. 

2.6 Indien wordt gezorgd voor een andere deelnemer in de plaats van de oorspronkelijk 

ingeschreven cursist, vervalt de bovengenoemde annuleringsregeling, mits deze ‘ruil’ 



 

tijdig d.w.z. tot uiterlijk 1 week van tevoren is aangemeld bij BeterBrein. 

2.7 Indien BeterBrein door overmacht een training niet op de geplande data kan verzorgen dan 

wordt de cursist hierover geïnformeerd. Annulering om voornoemde reden geeft geen 

recht op schadevergoeding. 

 

ARTIKEL 3: BETALING 

3.1 Betaling van het verschuldigde cursusgeld dient te geschieden vóór aanvang van de 

betreffende cursus, of in ieder geval vóór of op de vervaldatum zoals aangegeven op de 

factuur. BeterBrein hanteert een betalingstermijn van 15 werkdagen. 

3.2 Indien de aanmelding wordt gedaan door de werkgever, wordt de 

betalingsverplichting van de cursist overgenomen door de werkgever. 

3.3 Indien de werkgever (bedrijf c.q. instelling) de betalingsverplichting niet nakomt of zich 

hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar 

de cursist. 

3.4 Restitutie van het cursusgeld vindt alleen plaats indien de cursist binnen de in artikel 2 

gegeven termijn de cursus heeft geannuleerd. 

3.5 Het cursusgeld is inclusief koffie/thee, eventuele lunch en cursusmateriaal. 

 

ARTIKEL 4: CURSUSMATERIAAL 

4.1 De cursisten ontvangen uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus het 

cursusmateriaal, inclusief routebeschrijving naar de cursuslocatie en de factuur voor het 

cursusgeld. 

4.2 BeterBrein bezit het auteursrecht op het door haar verschafte cursusmateriaal. Niets uit dit 

materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke, 

schriftelijke toestemming van BeterBrein. 

4.3 Indien het voor BeterBrein niet mogelijk is te voldoen aan het in artikel 4.1 bepaalde, 

ontvangt de cursist schriftelijk bericht over de verder te volgen procedure. 



 

4.4 Indien de cursist het cursusmateriaal niet ontvangt binnen de in 4.1 gestelde termijn 

dient hij dit zelf voor aanvang van de cursus onder de aandacht te brengen bij BeterBrein. 

4.5 Aan het niet of niet tijdig ontvangen van het cursusmateriaal kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

 

ARTIKEL 5: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

5.1 In deze Inschrijvings- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

BeterBrein: BeterBrein en haar medewerkers. 

Cursist: Iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap die partij is 

of betrokken is bij het aanmelden voor, tot stand komen van en deelnemen aan een 

cursus van BeterBrein, of tot wie de bovengenoemde handeling is gericht of van wie 

eerder genoemd verzoek afkomstig is; 

5.2 Door middel van de aanmelding maakt de cursist kenbaar de inschrijvings- en 

betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. 

5.3 Deze voorwaarden en de aanmelding vormen de gehele overeenkomst. Deze 

voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen BeterBrein en een ieder 

die zich als cursist voor een training heeft ingeschreven. Wijzigingen en/of aanvullingen 

zijn slechts schriftelijk mogelijk. 

 
 


