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ALGEMENE VOORWAARDEN – THE VA INTENSIVE 

 
Artikel 1. Definities 

 

Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a) Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 
b) Cursist: de natuurlijke- of rechtspersoon persoon die aan de cursus deelneemt. 
c) Cursus: het opleidingstraject dat door Check By Friday is opgesteld. 
d) Check by Friday: Check By Friday, gevestigd te Den Helder, aan de Pasteurstraat 41, 1782 JA, 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69701326.  
e) Partijen: de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen. 

 
Artikel 2. Algemeen 
 

1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Check by Friday en de cursist, 
welke tot stand komt door inschrijving via het daarvoor bestemde formulier, als onderdeel waarvan het 
accepteren van deze Algemene Voorwaarden een onderdeel vormt. 

2) Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 
nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst en de bepalingen van de algemene voorwaarden voor 
het overige in stand. 

3) Opdrachtnemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze 
wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen.  

 
Artikel 3. Inschrijvingen 
 

1) De Cursus wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 
2) Check by Friday behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een Cursist voor de Cursus zonder opgaaf 

van redenen te weigeren. 
3) Na inschrijving ontvangt de Cursist een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving 

definitief maakt. 

 
Artikel 4. Annulering Cursist 
 

1) Bij annulering van de inschrijving voor de Cursus door een Cursist tot 60 dagen voor aanvang van de 
startdatum van de Cursus krijgt de Cursist het volledige bedrag terug, minus EUR 20,- administratiekosten. Bij 
annulering tussen 60 en 30 dagen voor aanvang van de startdatum van de Cursus is de Cursist gehouden tot 
betaling van vijftig procent van het bedrag van deelname aan de Cursus. Bij annulering vanaf 30 dagen voor 
de aanvang van de Cursus is de Cursist gehouden tot betaling van het volledige bedrag van deelname aan de 
Cursus. 

2) Annulering door een Cursist dient schriftelijk te gebeuren ten aanzien van Check by Friday. 
3) Eventuele restitutie van het Cursusbedrag is gebonden aan voorwaarden zoals genoemd in dit artikel, tenzij 

Check by Friday anders bepaalt. 

 
Artikel 5. Annulering Check by Friday 
 

1) Check by Friday behoudt zich het recht voor om de Cursus zonder opgaaf van reden te annuleren. De Cursist 
krijgt het reeds betaalde Cursusgeld terug in het geval van annulering. Indien de Cursus wordt geannuleerd, 
dan ontvangt de Cursist daarover uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Cursus bericht van. 

2) Check by Friday behoudt zich het recht voor om uiterlijk tot 14 dagen voor de datum van een onlinetraining of 
een live evenement de datum van de onlinetraining of het live evenement te wijzigen. De Cursist wordt hiervan 
op de hoogte gesteld via e-mail.  

3) Check by Friday behoudt zich het recht voor om bij ziekte van een spreker bij een onlinetraining of live 
evenement deze te vervangen door een andere spreker of de onlinetraining of het live evenement te 
verplaatsen. De Cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail. 

4) In het geval van een overmachtssituatie, bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte of pandemie, die verhindert dat de 
Cursus op behoorlijke wijze uitgevoerd kan worden, heeft Check by Friday het recht om de Cursus op te 
schorten, te verplaatsen of te staken, zonder schadeplichtig te zijn. Check by Friday treft in dat geval een 
passelijke oplossing met Cursist. 
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5) Bij overmacht informeert Check by Friday de Cursist zo snel mogelijk over de situatie en de voortgang van de 
Cursus. 

 
Artikel 6. Prijzen en betalingen 
 

1) Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld.  
2) Check by Friday verstuurt de facturen betreffende de betaling van het Cursusgeld uitsluitend per e-mail.  
3) Uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van de Cursus dient de Cursist 10 (10) procent van de totale 

Cursusprijs voldaan te hebben aan Check by Friday. 
4) De betaling van de prijs van de Cursus geschiedt maximaal binnen twaalf (12) termijnen, waarover Check by 

Friday en Cursist een schriftelijke afspraak maken.  
5) Indien Cursist niet binnen de afgesproken, in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn betaalt, treedt verzuim van 

rechtswege in en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een 
maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende 
gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten.  

6) Check by Friday kan in voorkomende gevallen, met goedvinden van Cursist, later alsnog een afwijkende 
regeling treffen omtrent betaling dan die bedoeld in dit artikel 6 lid 4. 

7) Cursist is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.  

 
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
 

1) Check by Friday is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met 
deelname aan de Cursus tenzij aan Check by Friday opzet of grove schuld kan worden verweten. 

2) Indien Check by Friday op enig moment, ondanks het bepaalde in artikel 7 lid 1, wel aansprakelijk is voor enige 
schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 

3) Indirecte schade wordt niet vergoed. 
4) Deelname aan de Cursus geschiedt volledig op eigen risico. De Cursist kiest vrijwillig om deel te nemen aan 

de Cursus en de activiteiten binnen de Cursus. 
5) Check by Friday heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Check by Friday 

kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan 
trainingen.  

 
Artikel 8. Klachten, vervaltermijnen 
 

1) Indien Cursist een klacht heeft over de Cursus, dan dient daarover zo snel mogelijk schriftelijke (e-mail voldoet) 
contact opgenomen te worden met Check by Friday. Check by Friday zal zich inspannen om zo snel en goed 
mogelijk tot een oplossing van het probleem te komen. 

2) Het indienen van een klacht ontslaat de Cursist niet van enige betalingsverplichting. 

 
Artikel 9. Geheimhouding en intellectuele eigendom 
 

1) Alle materiale van de Cursus en enige aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen 
niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het 
maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) de Cursus is niet toegestaan, tenzij anders wordt bepaald 
door Check by Friday. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, 
waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Check by Friday toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan 
of in gebruik te geven. 

2) Cursist verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die hij van medecursisten tijdens 
de bijeenkomsten ontvangt en waarvan de cursisten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

 
Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
 

1) Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 
2) Geschillen met betrekking tot deze rechtsverhouding, zullen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank 

Amsterdam worden voorgelegd. 

 
Artikel 11. Slotbepalingen 
 

1) Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 27 september 2021. 


