Algemene cursusvoorwaarden van Volandis
Geldigheid
Deze algemene cursusvoorwaarden gelden voor alle door Volandis georganiseerde cursussen. Afwijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Cursusprijzen
Alle door Volandis vermelde cursusprijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
In de door Volandis gepubliceerde cursusprijs per deelnemer zijn de verblijfkosten inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders
vermeld. Volandis houdt zich het recht voor cursusprijzen tussentijds te wijzigen.
Aanmelding
Alleen aanmeldingsformulieren van Volandis worden in behandeling genomen. Dit formulier dient te zijn voorzien van een
handtekening van de werkgever van de cursist. Ook op aanmeldingen, ontvangen binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus,
zijn de hieronder vermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.
Annulering
Annuleringen dienen altijd door de werkgever van de cursist schriftelijk of via de e-mail te worden gemeld bij Volandis, afdeling
Subsidieadministratie, Postbus 85, 3840 AB Harderwijk, e-mail: subsidies@volandis.nl
Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij
annuleringen ontvangen vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt de volledige cursusprijs aan de werkgever van de
cursist in rekening gebracht. Ongeacht de reden van annulering. In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene
cursusvoorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
Overmacht
Volandis verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich
echter het recht voor cursussen om haar gegronde redenen te verplaatsen. Dit alles zonder verplichting tot het betalen van
schadevergoedingen aan de cursist en/of diens werkgever.
Indien door ziekte van een docent een cursus op de overeengekomen data geen doorgang kan vinden, zal Volandis zo spoedig
mogelijk in overleg met de werkgever van de cursist trachten te komen tot vervangende cursusdata.
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden van de cursist vervallen de op dat moment resterende verplichtingen.
Betalingscondities
Kort na aanvang van de cursus wordt de cursusprijs door middel van een factuur in rekening gebracht aan de op het
aanmeldingsformulier vermelde werkgever. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Eventuele
incassokosten bij niet tijdige betaling komen voor rekening van degene op wiens naam de factuur gesteld is.
Leermeesterpas
Het bewijs dat de leermeester als zodanig is ingeschreven bij Volandis, de zogenoemde Leermeesterpas, wordt slechts aan de
werkgever van de cursist verstrekt indien de cursist op alle cursusdagen aanwezig is geweest en de werkgever de daarvoor
gestuurde factuur volledig heeft betaald.
Subsidie
Volandis zal er zorg voor dragen dat, indien de cursist alle cursusdagen aanwezig is geweest en de werkgever de daarvoor
gestuurde factuur volledig heeft betaald, alle benodigde gegevens aan Volandis Fonds worden doorgegeven.
Als er premie wordt betaald aan APG voor de cao BTER Bouw & Infra, komt de werkgever vanuit het Volandis Fonds in
aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten (excl. btw) en verletkosten. Deze vergoeding geldt alleen voor
bouwplaatsmedewerkers en niet voor UTA-medewerkers. Als aan alle voorwaarden voldaan is zal Volandis Fonds de subsidie aan
de werkgever betalen.
Auteurs- en eigendomsrecht
Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de cursist. Volandis behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en
auteursrecht voor van al het verstrekte cursusmateriaal.
Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten
waarop deze algemene cursusvoorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten
zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zutphen.

