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Voorwaarden opleidingen 

 

1. Aanmelding en bevestiging  

1.1. Aanmelding vindt plaats via de website van cibit academy. 

Door verzending van het digitale inschrijfformulier 

verbindt u zich om de aangegeven opleiding af te nemen 

en het verschuldigde opleidingskosten te betalen. Na 

inschrijving ontvangt u een bevestiging per email. U heeft 

voor deze overeenkomst een bedenktijd van 14 dagen 

waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email 

of aangetekende brief.   

  

2. Prijzen  

2.1. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, vrijgesteld van 

BTW zolang aan cibit academy de vrijstelling voor 

onderwijsactiviteiten wordt verleend. De genoemde prijzen 

zijn inclusief het cursusmateriaal, maaltijden, koffie en 

thee en de arrangementskosten (exclusief de kosten van 

eventuele overnachting(en)). Facturering geschiedt direct 

na inschrijving. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. 

2.2. Voordeel en korting - Onze voordeelarrangementen en 

kortingsacties kunnen niet in combinatie met elkaar 

worden gebruikt.  

  

3. Factureringsvoorwaarden 

3.1. Open rooster opleiding: Na ontvangst van de inschrijving 

wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht. 

3.2. In-company training: Bij het verstrekken van de opdracht 

wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. De 

resterende kosten worden gefactureerd uiterlijk twee 

weken voor aanvang van de opleiding. Het aantal 

deelnemers kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang worden 

gewijzigd. 

 

 

 

4. Wijziging / Annulering 

4.1. Annulering door deelnemer open rooster opleiding - 

Eventuele annulering dient altijd schriftelijk plaats te 

vinden. De datum van ontvangst van de schriftelijke 

annulering door cibit academy geldt als de 

annuleringsdatum. In het geval van annulering tot vier 

weken voor aanvang van de opleiding (of examen) 

brengen wij € 215,- administratiekosten in rekening. Bij 

annulering binnen vier weken voor de eerste trainingsdag 

(of examen dag), brengen wij u de volledige 

opleidingskosten in rekening. U kunt zich altijd kosteloos 

laten vervangen door een ander persoon, mits dit gebeurt 

vanaf de eerste dag en binnen de voor de opleiding (of het 

examen) geldende voorwaarden.  

4.2. Wijziging en/of annulering door cibit academy - cibit 

academy behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf 

van redenen wijzigingen aan te brengen in het 

opleidingsprogramma. cibit academy streeft ernaar om de 

opleidingen conform het programma te verzorgen, maar 

aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding 

door omstandigheden geen doorgang heeft of wordt 

onderbroken. Vanzelfsprekend zal cibit academy al het 

redelijke in het werk stellen om de opleiding te voltooien 

of op een later tijdstip te verzorgen. Mocht het, om welke 

reden dan ook, niet mogelijk zijn om de opleiding op een 

later tijdstip te voltooien danwel te verzorgen dan zal 

inspearit zorgdragen voor een adequate administratieve 

afhandeling waaronder het op een redelijke termijn 

terugbetalen van de door deelnemer betaalde prijs voor de 

opleiding. 
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4.3. Annulering door opdrachtgever in-company training 

- Opdrachtgever is gerechtigd de overeengekomen 

opleiding te annuleren. Annulering dient steeds schriftelijk 

te geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van 

ontvangst is door inspearit | cibit academy van de 

schriftelijke annulering. In dit kader wordt uitstel van een 

opleiding gezien als een annulering gevolgd door een 

nieuwe opdracht, waarbij de annuleringsvoorwaarden 

volledig van toepassing zijn. De annuleringskosten 

bedragen (in % van het overeengekomen offertebedrag):  

- tot 20 werkdagen voor aanvang 50%  

- 20 t/m 10 werkdagen voor aanvang 75%  

- minder dan 10 werkdagen voor aanvang 100%  

 

5. Afwezigheid tijdens opleiding  

5.1. Gemiste opleidingsdagen, beperkt tot 30% van het 

totaalaantal opleidingsdagen, kunnen in hetzelfde 

kalenderjaar worden ingehaald, indien de betreffende 

opleiding nogmaals plaatsvindt en het maximumaantal 

deelnemers niet wordt overschreden. In geval van inhalen 

wordt € 215,- in rekening gebracht. Eventueel uitstel van 

een opleiding (of examen) binnen vier weken voor de 

startdatum wordt gezien als een annulering gevolgd door 

een nieuwe inschrijving, waarbij de 

annuleringsvoorwaarden volledig van toepassing zijn.  

  

6. Gegevensregistratie  

6.1. cibit academy neemt jouw privacy zeer serieus en houdt 

zich expliciet aan de richtlijnen die de wet stelt. Waarbij 

we ons best doen jou tegelijkertijd zo goed mogelijk te 

bedienen. Wil je precies weten hoe wij dat doen? Lees dan 

hier de details. 

  

 

 

 

 

7. Intellectueel eigendom  

7.1. De deelnemers aan de opleiding ontvangen 

cursusmateriaal dat uitsluitend voor doeleinden van de 

eigen studie is bedoeld. Het cursusmateriaal mag niet 

worden verveelvoudigd. Het intellectueel eigendom van 

cursusmaterialen berust bij inspearit | cibit academy.  

 

8. Klachten  

8.1. Afhandeling van klachten maakt een integraal onderdeel 

uit van onze bedrijfsfilosofie. In deze filosofie staan de 

wensen van onze opdrachtgevers en klanttevredenheid 

centraal. Een klacht kan worden gemaild naar 

academy.nl@inspearit.com of per post worden verzonden 

naar: cibit academy, t.a.v. de cursusadministratie, Postbus 

2, 3720 AA Bilthoven. Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam, 

adres en telefoonnummer.   

8.2. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen 

door de - voor dat deel van onze dienstverlening waarop 

de klacht betrekking heeft - (eind) verantwoordelijke 

medewerker. Uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de 

klacht wordt een bevestiging verzonden. De klacht wordt 

uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld. Elke 

melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en 

slechts met directbetrokkenen besproken en gedurende 

een periode van 5 jaar bewaard.  

8.3. Mocht één van de partijen constateren dat er geen uitzicht 

is op de opheffing van de klacht, dan schakelt inspearit | 

cibit academy in overleg met de klager een externe partij 

(http://www.degeschillencommissie.nl/) / mediator in om 

tot een oplossing te komen. Het oordeel van de mediator 

is voor beide partijen bindend; eventuele consequenties 

worden door het instituut snel afgehandeld. 

 

Daar waar bovenstaande voorwaarden niet toereikend zijn, 

gelden de Algemene voorwaarden van inspearit.  

 

  

https://www.cibit.nl/nl/privacy-policy/
http://www.degeschillencommissie.nl/
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Algemene voorwaarden inspearit  

 

1. Uitvoering van het Werk 

1.1. inspearit zal het Werk op professionele wijze uitvoeren en 

overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst.   

1.2. De Klant ziet erop toe dat inspearit alle relevante informatie 

en documentatie zonder buitensporige vertraging ontvangt. De 

Klant ziet er verder op toe dat aan de gemachtigde(n) van 

inspearit de noodzakelijke toegang tot werklocaties verleend 

wordt.  Veranderingen in de door de Klant verschafte informatie 

die de Dienstverlening en het functioneren van inspearit 

significant kunnen beïnvloeden, zullen zonder buitensporige 

vertraging aan inspearit gerapporteerd worden.   

1.3. inspearit zal iedere met bewijsstukken gestaafde fout of 

onvolkomenheid in het Werk binnen een redelijke termijn en op 

inspearit’s eigen kosten rectificeren, vooropgesteld dat deze 

fout of onvolkomenheid niet is toe te schrijven aan de Klant of 

de onderaannemers van de Klant en dat inspearit binnen zes 

maanden na de voltooiing van het Werk naar behoren van deze 

fouten of onvolkomenheden op de hoogte wordt gebracht.   

  

2. Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

2.1. Voorafgaande aan of gedurende de uitvoering van het werk 

zal de Klant inspearit informeren over ieder reëel of potentieel 

VGM-risico dat relevant kan zijn voor of waarvan sprake kan zijn 

bij of geïntroduceerd kan worden in het werk en/of alle 

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die voor het Werk vereist 

zijn.   

2.2. Wanneer inspearit werk onderneemt op de locatie, zal de 

Klant alle gepaste veiligheidsmaatregelen nemen om een 

werkomgeving te garanderen die veilig is en in 

overeenstemming met alle desbetreffende wetgeving en om er 

zorg voor te dragen dat de risico’s die niet uitgesloten kunnen 

worden op een aanvaardbaar niveau beheerst worden.   

2.3. De inspearit-werknemer heeft het recht te weigeren een 

bepaalde activiteit uit te voeren, wanneer de veiligheid naar 

zijn/haar oordeel niet voldoende is.   

2.4. Alle eisen van de Klant waarin de deelname aan 

doorlichtingsprogramma’s omschreven wordt, zullen aan 

inspearit en de inspearit-werknemer vóór de aanvang van het 

werk medegedeeld worden.  

  

3. Beloning  

3.1 inspearit zal door de Klant betaald worden voor het Werk, 

zoals nader aangegeven in deze Overeenkomst.  

3.2 Betaling zal geschieden door bijschrijving op de 

bankrekening van inspearit zoals aangegeven op de factuur, 

tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst.   

 

 

 

3.3 De afgegeven prijzen zijn exclusief BTW of plaatselijke 

omzetbelasting.   

3.4 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum 

van de factuur. Bij niet-tijdige betaling zal er een rente 

berekend worden van 1% per maand of een gedeelte daarvan, 

oftewel de hoogste toegestane rente volgens de wet zoals 

aangegeven in Artikel 11, lid 1, indien dit percentage lager is.   

 

4. Afwijkingen  

4.1 De Klant heeft het recht onder deze Overeenkomst om 

meerwerk te verzoeken (nader aangeduid als “Afwijkingen”). 

4.2 Alle verzoeken tot Afwijking zullen schriftelijk geschieden, 

waarbij de vereiste Afwijking duidelijk gedefinieerd wordt, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot de arbeidsbeloning en het 

tijdstraject.   

4.3 Er zal niet eerder uitvoering gegeven worden aan een 

Afwijking dan nadat de partijen een overeenkomst bereikt 

hebben met betrekking tot de omvang en de hierbij passende 

beloning en het bijgestelde tijdstraject.   

 

5. Beëindiging  

5.1 Iedere partij zal het recht hebben deze Overeenkomst te 

allen tijde te beëindigen na schriftelijke aanzegging van de 

andere partij, waarbij een termijn van 30 dagen in acht wordt 

genomen.   

5.2 Bij beëindiging overeenkomstig het bovenstaande Artikel 5, 

lid 1 zal de Klant inspearit schadeloosstellen voor alle werk, 

waaronder ook de voorbereidende werkzaamheden, verricht tot 

op de datum van de beëindiging en alle in redelijkheid door 

inspearit gemaakte kosten en gedane uitgaven ten gevolge van 

een dergelijke beëindiging.   

5.3 Beide partijen zullen het recht hebben deze Overeenkomst 

met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij 

wezenlijk tekortgeschoten is in de nakoming van haar 

verplichtingen onder deze Overeenkomst, indien de andere 

partij failliet gaat of een faillissementsprocedure start.   

5.4 inspearit heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, 

indien de vereiste documenten of informatie, overeenkomstig 

het bovenstaande Artikel 1, lid 2, niet op tijd geleverd zijn.   

  

6. Geheimhouding  

6.1 Met uitzondering van alle onder deze Overeenkomst 

vallende op te leveren producten, komen beide partijen overeen 

dat zij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de andere partij géén informatie die zij in verband met deze 

Overeenkomst verkregen hebben, aan derden zullen 

openbaren.   
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6.2 Iedere partij is echter vrij informatie te openbaren die: a) 

haar bekend is vóórdat de informatie door de andere partij 

geopenbaard wordt, of; b) ten tijde van de openbaarmaking tot 

het publieke domein behoort, of c) overheidsinstanties verplicht 

zijn openbaar te maken, in overeenstemming met het 

toepasselijk recht.  

6.3Beide partijen mogen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming en voor zover dit noodzakelijk is om het Werk te 

voltooien aan hun onderaannemers informatie openbaren, 

vooropgesteld dat men een schriftelijke 

geheimhoudingsovereenkomst aangaat met dergelijke 

onderaannemers waarin bovenstaande uitgangspunten 

weergegeven worden.   

6.4 De verplichtingen van beide partijen zoals gedefinieerd in 

dit artikel zijn van toepassing ongeacht of het Werk voltooid is 

of dat deze Overeenkomst beëindigd is.   

6.5 inspearit heeft het recht de naam van de Klant te noemen 

bij voorstellen of andere gelijksoortige zaken die zij voorlegt aan 

andere potentiële klanten, tenzij de Klant expliciet een 

dergelijke openbaarmaking verbiedt. Alle andere publicaties 

met betrekking tot de Klant of de diensten die door inspearit 

voor de Klant verricht worden onder deze Overeenkomst, zullen 

onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de 

Klant.   

  

7. Intellectuele Eigendomsrechten  

7.1 De Klant zal de volledige eigendomsrechten hebben op de 

op te leveren producten die door inspearit ontwikkeld zijn als 

onderdeel van het Werk, tenzij anders vermeld. inspearit zal 

met inachtneming van deze Overeenkomst vrij gebruik kunnen 

maken van deze op te leveren producten zonder betaling van 

royalties.   

7.2 Alle geschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot 

foto’s, schematische overzichten, modellen en 

computerprogramma’s) die ontwikkeld zijn tijdens het Werk, die 

geen deel uitmaken van de op te leveren producten, zullen het 

exclusieve eigendom van inspearit zijn.   

7.3 Niettegenstaande het boven gestelde, stemmen beide 

partijen ermee in dat alle vóór deze Overeenkomst bestaande 

intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd) 

exclusief zullen toebehoren aan de partij die deze in het leven 

geroepen heeft.   

7.4 Ieder op maat geleverd protocol zal het intellectuele 

eigendom blijven van inspearit en indien op maat geleverde 

protocollen deel uitmaken van de op te leveren producten die 

onder de Dienstverlening vallen, zal uitvoering gegeven worden 

aan een aparte licentieovereenkomst.  

  

 

 

 

8. Aansprakelijkheid en Schadeloosstelling  

8.1 De Klant zal inspearit schadeloosstellen, behoeden en 

vrijwaren voor/tegen alle schade en kosten door inspearit 

geleden/gemaakt ten gevolge van een falen van de kant van de 

Klant om zijn verplichtingen overeenkomstig bovenstaand 

Artikel 1, lid 2 na te komen.   

8.2 Beide partijen zullen elkaar onderling schadeloosstellen, 

behoeden en vrijwaren voor/tegen alle schade, vorderingen en 

schulden in verband met of voortvloeiend uit deze 

Overeenkomst ten gevolge van: a) de dood van of een 

persoonlijk ongeluk van één van haar eigen werknemers, 

gemachtigden of onderaannemers, b) het verlies van of de 

schade aan haar eigendommen of van eigen werknemers, 

gemachtigden of onderaannemers,  c) alle eigen daaruit 

voortvloeiende bijzondere of bijkomende kosten, geleden 

verliezen of schade (direct dan wel indirect), op welke wijze dan 

ook veroorzaakt. Dit is van toepassing ongeacht enige vorm van 

aansprakelijkheid, ongeacht of hierbij sprake is van 

risicoaansprakelijkheid dan wel aansprakelijkheid bij schuld, in 

welke vorm dan ook, behalve in het geval van grove nalatigheid 

of opzettelijk wangedrag.   

8.3 Iedere partij zal verantwoordelijk zijn voor en volledige 

aansprakelijkheid aanvaarden voor haar eigen handelen of 

nalaten dat leidt tot het verlies of de schade van een ander.   

8.4 Behoudens als aangegeven in het bovenstaande Artikel 1, 

lid 3 en Artikel 8, lid 2, zal de maximum cumulatieve 

aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze 

Overeenkomst beperkt zijn tot een bedrag dat gelijk is aan 

tweemaal de arbeidsbeloning betaald aan inspearit door de 

Klant onder deze Overeenkomst of € 100.000 (of het equivalent 

daarvan), afhankelijk van welk bedrag het laagste is.    

8.5 Als één van beide partijen zich bewust wordt van incidenten 

die mogelijk aanleiding zouden kunnen geven tot een vordering 

onder de bovenstaande vrijwaringen, zal zij de andere partij 

onmiddellijk daarvan berichten.  

  

9. Verzekering  

9.1 Beide partijen stemmen ermee in zich verzekerd te houden 

via een algemene aansprakelijkheidsverzekering, om de 

bedragen te dekken die de partijen verplicht kunnen zijn te 

betalen krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst of 

het geldende recht.  
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10. Overmacht  

10.1 Te late nakoming of niet-nakoming door één van beide 

partijen valt niet onder wanprestatie in deze Overeenkomst of 

zal geen aanleiding geven tot enige vordering tot 

schadevergoeding, indien en voor zover een dergelijke te late 

nakoming of niet-nakoming door een gebeurtenis veroorzaakt 

wordt die buiten de macht van de belanghebbende valt en die 

deze partij op geen enkele redelijke manier had kunnen 

voorkomen of voorzien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 

een oorlogshandeling, natuurramp, brand, explosie of 

arbeidsgeschil. De belanghebbende zal de andere partij 

onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van de oorzaken 

en verwachte duur van een dergelijke gebeurtenis.   

  

11. Recht en rechtsbevoegdheid  

11.1 Deze Overeenkomst zal beheerst en uitgelegd worden naar 

Nederlands recht.   

11.2 Wanneer een geschil dat ontstaan is in verband met of als 

gevolg van deze Overeenkomst, niet in der minne geregeld kan 

worden via onderhandelingen tussen de partijen, valt dit onder 

de rechtsbevoegdheid van de Utrechtse rechter.   

  

 

12. Personeel  

12.1 inspearit zal gekwalificeerd personeel leveren om de 

verbintenis uit te voeren.   

12.2 inspearit kan personeel vervangen, op voorwaarde dat het 

vervangend personeel in essentie dezelfde kwalificaties heeft 

als het personeel dat vervangen wordt.   

12.3 De Klant stemt ermee in dat hij geen dienstbetrekking zal 

aanbieden aan enige werknemer van inspearit die voor hem aan 

een opdracht werkt. Noch zal de Klant gebruik maken van de 

diensten van een dergelijke werknemer van inspearit in de 

hoedanigheid van consulent, hetzij zelfstandig hetzij via een 

ander, gedurende een periode van zes maanden volgend op het 

einde van enige betrokkenheid van de betreffende persoon als 

werknemer van inspearit. Wanneer deze voorwaarde 

geschonden wordt zal de Klant aan inspearit een 

kwantificeerbare schadevergoeding dienen te betalen die gelijk 

is aan vier maanden salaris, bij een fulltime normale benutting, 

voor de betreffende consulent. 

 

 

 

 


