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1.    DEFINITIES 

1.1.  Opleidingen: Cursussen, opleidingen, trainingen e.d. 

1.2.  Opdrachtgever:  Een  ieder  die  verzoekt  en  opdracht 

geeft tot (af)levering van Producten. 

1.3.  Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (07.00- 

19.00) en werkdagen (maandag t/m vrijdag), 

uitgezonderd nationale feestdagen. 

 
2.  AANMELDING 

2.1. Aanmelding tot deelname aan een Opleiding dient 

uiterlijk 2(twee) weken voor aanvang van de Opleiding 

te geschieden. Indien de gewenste Opleiding is 

volgeboekt, zal daarover een mededeling worden 

gedaan. 

2.2.  Déhora verzendt direct na ontvangst van de aanmelding 

een schriftelijke bevestiging van de voor Opdrachtgever 

geplande Opleiding. Voor aanmeldingen die mondeling 

zijn geschied, wordt de opdrachtbevestiging geacht de 

aanmelding juist en volledig weer te geven, behoudens 

schriftelijk bezwaar binnen 3 (drie) Werkdagen. 

2.3.  Opleidingen worden verstrekt tegen de dan geldende 

Opleidingstarieven. Déhora is gerechtigd de door 

Déhora gemaakte kosten voor onder andere de huur 

van de Opleidingsruimte, het lesmateriaal e.d. in 

rekening te brengen. 

 
3.  ANNULERING 

3.1. Déhora behoudt zich het recht voor een Opleiding 

wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen te 

annuleren. Opdrachtgever zal in beginsel uiterlijk 1 

(één) week voor aanvang van de Opleiding over een 

dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel 

reeds betaalde Opleidingskosten zullen worden 

gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor 

een Opleiding zijn, kan Opdrachtgever beslissen toch 

deel te nemen aan de Opleiding tegen een hogere 

Opleidingsprijs. Een en ander zal in overleg worden 

besproken. 

3.2.  Annulering   door    Opdrachtgever    dient   schriftelijk 

(daaronder begrepen e-mail) te geschieden. 

3.3.  Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 

3 (drie) weken voor aanvang van de Opleiding, nadien 

wordt 50% van de verschuldigde Opleidingskosten in 

rekening gebracht. Indien Opdrachtgever 1 (één) week 

of korter voor aanvang, of na aanvang van de Opleiding 

annuleert, behoudt Déhora zich het recht voor 100% 

van de verschuldigde Opleidingskosten rekening te 

brengen. 

3.4.  De kosten voor de gecertificeerde opleidingen (open 

inschrijving) zijn inclusief 1 (één) herexamen. Indien 

Opdrachtgever 1 (één) week of korter voor aanvang van 

een afspraak voor het herexamen, deze afspraak wenst 

te herzien of te annuleren, behoudt Déhora zich het 

recht om bij een tweede ingeplande afspraak de kosten 

voor     het     alsdan     benodigde     herexamen     bij 

Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
 
4.  UITVOERING 

4.1.  Déhora zal alles in het werk stellen om de Opleiding 

conform het gepubliceerde rooster te verzorgen, maar 

aanvaardt geen  enkele aansprakelijkheid indien een 

Opleiding als gevolg van bijzondere omstandigheden 

geen doorgang kan vinden of moet worden 

onderbroken. In een dergelijk geval zal Déhora er naar 

redelijkheid naar streven om de Opleiding eventueel op 

een later tijdstip te verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit 

niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde 

Opleidingskosten naar rato worden gerestitueerd. 

 
5.  CERTIFICATEN 

5.1.  Aan het einde van iedere Opleiding ontvangt iedere 

deelnemer een (deelname)certificaat, tenzij anders 

aangegeven door Déhora. 

5.2.  Déhora is gerechtigd eisen te stellen aan het verkrijgen 

van een (deelname)certificaat, zoals doch niet beperkt 

tot voldoende deelname aan de Opleiding en het met 

succes afleggen van examens of de daarvoor geboden 

herkansingen. 

 
6.   INCOMPANY OPLEIDINGEN 

6.1. Incompany  Opleidingen  zijn  voor  Opdrachtgever 

verzorgde Opleidingen, waaraan uitsluitend wordt 

deelgenomen door Opdrachtgever. Incompany 

Opleidingen kunnen zowel op locatie van Déhora als op 

locatie van Opdrachtgever verzorgd worden. 

6.2.     Tarieven voor incompany Opleidingen zijn afhankelijk 

van het aantal deelnemers. Indien achteraf blijkt dat 

meer of minder deelnemers zich hebben opgegeven of 

hebben deelgenomen dan in de offerte werd 

aangenomen, heeft Déhora het recht de 

Opleidingsdagprijs te verhogen of te verlagen. 

6.3. Indien   incompany   Opleidingen   op   locatie   bij 

Opdrachtgever worden gegeven, dient deze ook voor de 

benodigde faciliteiten en ruimte te zorgen. 

 
7.  WEIGERING DEELNEMER 

7.1.  Déhora behoudt zich het recht voor een deelnemer de 

toegang tot de Opleiding te weigeren: 

7.1.1. indien verschuldigde bedragen nog niet geheel 

en/of tijdig zijn voldaan voor aanvang van de 

Opleiding; 

7.1.2. uit  concurrentieoverwegingen  dan  wel  andere 

voor Déhora redelijke gronden.
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