AANMELDINGSFORMULIER

MASTERCLASS EMVI-ENGINEER

GEGEVENS CURSIST

GEGEVENS WERKGEVER/BETALER

Achternaam

Naam bedrijf

Voorletter(s)

Naam contactpersoon

Voornaam

Man

Man

Vrouw

Vrouw

Telefoonnummer

Geboortedatum

E-mailadres

Geboorteplaats

Vestigingsadres

Straat + huisnummer

Postcode

Postcode

Plaats

Straat + huisnummer
Telefoonummer
E-mailadres
Functie
Verantwoordelijkheden

Plaats

Op de factuur vermelden

ONDERTEKENING CURSIST
Ondergetekende verklaart dit formulier naar
waarheid te hebben ingevuld, kennis te hebben genomen
van de cursusvoorwaarden en bevoegd te zijn tot het
aanmelden voor deze Masterclass EMVI-Engineer.
Plaats
Datum
Handtekening cursist

Leerdoelen

DE MASTERCLASS
Voorkeurdatum
Verwachtingen m.b.t. de Masterclass

Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen.
Terugsturen aan: info@orator.nl l Orator bv l Dorpsstraat 19 l 2631 CR Nootdorp l www.orator.nl l 015 310 15 42

ALGEMENE
CURSUSVOORWAARDEN
GELDIGHEID Deze algemene cursusvoorwaarden gelden voor alle door Orator bv georganiseerde cursussen. Afwijkingen
zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
CURSUSPRIJZEN Alle cursusprijzen zijn exclusief BTW. In de cursusprijs per deelnemer zijn de verblijfkosten (waaronder
lunches e.d.) inbegrepen.
ANNULERING Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail (info@orator.nl) te worden gemeld bij: Orator bv,
Dorpsstraat 19, 2631 CR, Nootdorp. Bij een annulering tot 30 werkdagen voor de startdag van de cursus worden de
door/voor de cursist betaalde bedragen gerestitueerd, na aftrek van € 250,00 aan kosten, vermeerderd met 21% BTW,
per geannuleerde deelnemer. Bij een annulering binnen 10 dagen voor de startdag blijft de volledige cursusprijs
verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Ziekte of verhindering geven geen recht op restitutie of het volgen van
een volgende cursus. Bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de cursist vervallen de op dat moment nog
resterende verplichtingen.
OVERMACHT Orator bv 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 voor haar gegronde redenen te verplaatsen. Dit 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 Orator bv zo spoedig mogelijk in overleg
met de werkgever trachten te komen tot vervangende cursusdata.
BETALINGSCONDITIES De cursusprijs wordt in twee facturen aan de werkgever in rekening gebracht. Factuur 1
(€795,00): is verschuldigd bij reservering, betaling binnen 30 dagen. Factuur 2 (€ 1.000,00): betaling aan Orator bv uiterlijk
30 dagen voor de startdag. Bij uitblijven van betaling vervalt het recht van de cursist om deel te nemen aan de cursus. De
betalingsverplichting voor de werkgever blijft echter in stand. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen van de
factuur komen voor rekening van de werkgever.
AUTEURS- EN EIGENDOMSRECHT Het cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.
Orator bv behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor van al het verstrekte cursusmateriaal.
PORTRETRECHT Orator bv laat regelmatig foto/audioreportages maken van cursussen, voorstellingen en presentaties.
Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de cursusbrochure, etc. van Orator bv,
tenzij cursisten hier van tevoren schriftelijk bezwaar tegen maken.
AANSPRAKELIJKHEID Orator bv is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen
en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen/cursuslocatie(s).
TOEPASSELIJK RECHT Op de overeenkomsten 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 te ’s-Gravenhage.
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