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Cursus locatie Safety Company  

 

1.1 De Opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een cursus schriftelijk te annuleren. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk 

voor het verkrijgen van een ontvangstbevestiging. 

1.2 Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus zal Safety Company geen annuleringskosten in rekening brengen. 

1.3 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een cursus is de Opdrachtgever verplicht de volgende annuleringskosten te 

voldoen: 

 

Annulering 14-6 dagen voor aanvang cursus  : 25% van de totale cursusprijs 

Annulering 5-2 dagen voor aanvang van de cursus  : 50% van de totale cursusprijs 

Annulering 1 dag voor aanvang van de cursus  : 75% van de totale cursusprijs 

Annulering op de dag van de cursus   : 100% van de totale cursusprijs 

  

Wanneer opdrachtgever bij het annuleren direct een afspraak voor een nieuwe cursusdag maakt dan zullen de te betalen 

annuleringskosten gehalveerd worden. 

1.4 Indien een cursist de cursus tussentijds beëindigd of anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige 

terugbetaling en zal het bedrag voor de cursus volledig voldaan moeten worden. 

1.5 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Safety Company altijd het recht een cursus te annuleren.  

 

Cursus in company training  

 

2.1 De Opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een in company cursus schriftelijk te annuleren.  

2.2 Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een cursus zal Safety Company geen annuleringskosten in rekening brengen. 

2.3 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een in company cursus is de Opdrachtgever verplicht tot betaling als 

annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag met een minimum van € 250,- (exclusief btw) per cursus.  

2.4 Bij annulering van een door Safety Company georganiseerde cursus worden zowel alle door Safety Company gemaakte onkosten als de 

annuleringskosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.  

2.5 Indien een Opdrachtgever de cursus tussentijds beëindigd of wanneer er door toedoen van opdrachtnemer de cursus niet volledig 

afgemaakt kan worden, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling en zal het bedrag voor de cursus volledig voldaan 

moeten worden. 


