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Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden TA Eemland 

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 

1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden TA Eemland. 

2. “TA Eemland”: TA Eemland, gevestigd te Woudenberg aan de (3931 WG) Ter Maatenlaan 30, 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder 

nummer 32126046. 

3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de 

uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van TA Eemland wil afnemen 

of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een 

offerte wordt verstrekt. 

Artikel 2. Algemeen 

1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 

overeenkomst tussen TA Eemland en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige 

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TA Eemland en de Klant zullen alsdan in 

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk 

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

4. Indien TA Eemland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit 

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TA Eemland in enigerlei mate 

het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze 

voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3. Prijs en betaling 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de 

prijzen in Euro’s. 

2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in 

gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in 

verzuim. 

3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle 

redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de 

Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de 

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 
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Artikel 4. Aansprakelijkheid 

1. TA Eemland is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en 

rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van TA Eemland in 

de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere 

vorm van gevolgschade is van vergoeding uitgesloten. 

2. Voor zover TA Eemland, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te 

vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen TA Eemland verzekerd is althans 

redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan 

het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar 

van TA Eemland in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan 

dan is de aansprakelijkheid van TA Eemland beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de 

overeenkomst. 

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging van opleidingen 

1. Annulering voor aanvang van de eerste opleidingsdag door de Klant geschiedt uitsluitend 

schriftelijk of per e-mail: info@ta-eemland.nl. De datum van ontvangst bij TA Eemland geldt 

hierbij als officiële annuleringsdatum. 

2. Bij annulering van opleidingen zijn de volgende kosten verschuldigd: 

 tot drie maanden voor het van start gaan: € 25,-; 

 tot één maand voor het van start gaan: € 50,-; 

 van één maand tot twee weken voor het van start gaan: € 100,-; 

 binnen twee weken voor het van start gaan: volledige deelnamekosten 

3. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. 

4. In overleg kan besloten worden om de opleiding op een later moment te laten plaatsvinden. 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berust het copyright van al het door de TATA 

Eemlandeemland ontwikkelde trainingsmateriaal bij TA Eemland. 

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens 

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-

mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van ICM. Deze 

gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het toezenden van 

informatie over opleidingen of daaraan gerelateerde producten en diensten van TA Eemland. De 

Klant en ICM zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor 

ieder der partijen bestaande verplichtingen. 

Artikel 8. Beroepsorganisaties 
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Docenten aan TA Eemland zijn door de internationale TA-verenigingen (EATA of ITAA) erkend als 

opleider en supervisor (PTSTA of TSTA). 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TA Eemland partij is, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering 

wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

2. In afwijking van het voorgaande lid kunnen TA Eemland en Klant kiezen voor een andere 

wijze van geschillenbeslechting. 

Deze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer 

van Koophandel Amersfoort. 

 

 


