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Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot lezingen, workshops, cursussen & 
opleidingen die georganiseerd worden door de BETSY VAN DE GRIFT BV. Door u 
middels een open inschrijving aan te melden voor een lezing, workshop, cursus en/of 
opleiding aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 2: Inschrijvingen 
2.1: De inschrijving(en) voor een lezing, workshop, cursus en/of opleiding geschiedt 
door het versturen van het inschrijfformulier via de website, via een individuele email, 
tekst- of whatsappbericht. Hierna te noemen ‘aanmelding’. 
2.2: Door de aanmelding gaat u de betalingsverplichting aan. 
2.3: Deelnemers ontvangen een factuur na aanmelding, op het aangegeven 
factuuradres. De aanmelding is pas definitief als de betaling binnen is.  
2.4: Alle lezingen, workshops, cursussen & opleidingen worden gehouden onder 
voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 
2.5: BETSY VAN DE GRIFT BV behoudt zich het recht voor de locatie en datum te 
veranderen mocht dit nodig zijn. 
2.6: Alleen inschrijvingen die binnen de gestelde termijn binnen zijn, worden in 
behandeling genomen. 
2.7: Bij over-inschrijving behoudt BETSY BAN DE GRIFT BV zich het recht voor om 
deelnemers te selecteren zonder opgaaf van reden. 
 
Artikel 3: Annulering & wijzigingen 
3.1: Annulering kan alleen met inachtneming van de volgende annuleringskosten: 
- Is de termijn van de annulering langer dan 60 dagen voor de start van de kennissessie, 
dan betaalt u 15% van de factuur als administratiekosten. 
- Is de termijn van annulering tussen 50 dagen tot 21 dagen voor de start van de 
kennissessie, dan betaalt u 50% van de factuur. 
- bij annulering binnen 21 dagen voor de start van de kennissessie betaalt u de 
volledige factuur. 
3.2: In geval van verhindering als een deelnemer bent u gerechtigd een vervanger te 
sturen. 
3.3: Bij het niet verschijnen van de deelnemer, zonder afmelding zoals hierboven 
beschreven, zijn de volledige deelname kosten voor de deelnemer.  
 
Artikel 4: Betaling 
4.1: De betaaltermijn voor de factuur is 10 dagen. 



4.2: Bij het achterwege blijven van de betaling zal na 30 dagen tov van factuurdatum 
kosteloos een herinnering volgen. 
4.3: Bij het achterwege blijven van de betaling van 40 dagen worden 15% 
administratiekosten bovenop het factuurbedrag in rekening gebracht. 
 
Artikel 5: Klachtenregeling  
5.1 Als u naar aanleiding van deelname aan een kennissessie een nalatigheid constateert en 
daarom over de uitvoering van de overeenkomst een klacht wilt indienen, dan dient u deze 
zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm in te dienen bij de 
vertegenwoordiger van BETSY VAN DE GRIFT BV , die op dat moment zal streven naar 
passende oplossingen.  
5.2 Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als u terzake geen 
genoegdoening is verschaft, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter. Dit 
vorderingsrecht vervalt een half jaar na afloop van de kennissessie, of wanneer de 
kennissessie geen doorgang heeft gevonden, één maand na de oorspronkelijke datum van 
aanvang van de sessie.  
 
Artikel 6: Intellectueel eigendom  
Alle teksten op onze website, in door ons uitgegeven folders, offertes, aanbiedingen en 
welke andere informatie en publicatie dan ook, zijn het intellectueel eigendom van BETSY 
VAN DE GRIFT BV en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (geheel of 
gedeeltelijk) worden gebruikt, gekopieerd en gedeeld, in welke vorm en voor welk doel dan 
ook.  
 
Artikel 7: Slotbepaling  
• Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden 
afgeweken.  
• Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. In eerste instantie zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Haarlem. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat stelt. 
 
Aldus opgemaakt te Hillegom. Versie 2.0 december 2021 BETSY VAN DE GRIFT BV 


