
P3RSONAL - ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

Opdrachtnemer: 

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie P3RSONAL Diensten op het gebied van 
coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze 
algemene voorwaarden. 

Opdrachtgever: 

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het 
verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante 
werkzaamheden

Deelnemer:

Iemand die deelneemt aan training, coaching en of begeleiding. 

Overeenkomst: 

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door 
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever

Open training

Training met deelnemers op basis van open inschrijving. 

Aanmelding/overeenkomst

• Na het invullen van het inschrijfformulier op de website van P3RSONAL ontvangt de 
deelnemer een bevestiging van inschrijving. Na de bevestiging van inschrijving is de 
overeenkomst van kracht. 

Prijs en betalingen

• Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief btw en in euro’s.

• Na inschrijving voor een open training ontvangt de opdrachtgever van P3RSONAL 
een factuur. 

• De factuur dient binnen 28 dagen na factuurdatum te worden voldaan door de 
opdrachtgever. 

• Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De 
Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat de 
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag.

• P3RSONAL is na verloop van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere 
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. 
De daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten, ten bedrage van tenminste 15% 
van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Opdrachtgever met een 
minimum van €250,00, excl. btw.

http://www.P3RSONAL.nl/algemene-voorwaarden



Annulering open training

• Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is 
uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot zes weken voor de startdatum van 
de training 

• Bij annulering door opdrachtgever binnen zes weken voor de startdatum van de open 
training wordt het trainingsgeld en kosten voor verblijfsarrangement volledig in 
rekening gebracht.  

• Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst na aanvang van de open 
training is niet mogelijk. 

• P3RSONAL behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om een deelnemer uit te sluiten 
van deelname aan een open training. Hierbij worden de redenen duidelijk vermeld. 
Aan een dergelijke uitsluiting zijn voor opdrachtgever geen verdere kosten 
verbonden.

• Bij het niet doorgaan van een open training krijgt de deelnemer een digitaal bericht 
over de mogelijke alternatieve. 

• Indien een deelnemer verhinderd is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. 
Mits deze deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor deelname. 

Vertrouwelijkheid

1. P3RSONAL zal ten aanzien van de in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst ter beschikking gestelde informatie de zorgvuldigheid betrachten die 
van haar gevergd mag worden.

2. Opdrachtgever en P3RSONAL verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie 
die een vertrouwelijk karakter heeft en die zij in het kader van de overeenkomst van 
elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 
Intellectuele eigendom

• Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berust(en) de auteursrechten en alle 
andere rechten van intellectuele eigendom die betrekking hebben op het door 
P3RSONAL verstrekte en samengestelde materiaal, bij P3RSONAL.

• Alle materialen blijven eigendom van P3RSONAL, ongeacht of aan de Opdrachtgever 
kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of vermenigvuldiging daarvan. 
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming mogen deze materialen niet worden 
verspreid, gebruikt of opgeslagen of aan derden worden getoond, in welke vorm en 
op welke wijze dan ook.

• Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

http://www.P3RSONAL.nl/algemene-voorwaarden


