
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET NATIONAAL CENTRUM ERFGOEDOPLEIDINGEN (NCE) 

Artikel 1 Algemeen/definities/toepassing 

a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, nader te noemen NCE. 

b. NCE: Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen 

c. Leerling: degene die aan een opleiding deelneemt. Indien de leerling is aangemeld door zijn werkgever dient onder ‘leerling’ zijn 

werkgever te worden verstaan. 

d. Opleiding: Een van de opleidingen die door het NCE worden beheerd en/of georganiseerd. 

e. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de afspraken tussen particulieren, bedrijven en instellingen en het NCE. 

f. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, die het NCE organiseert. 

Artikel 2 Aanmelding, bevestiging en betaling 

a. Inschrijving geschiedt via de website van het NCE: www.erfgoedopleidingen.nl. Door inschrijving gaat de leerling akkoord met deze 

algemene voorwaarden. 

b. Het NCE bevestigt de inschrijving per e-mail. Deze e-mail en verdere correspondentie (waaronder de factuur) wordt verzonden naar 

het e-mailadres, dat de leerling opgeeft in de inschrijving. De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van dit adres. 

c. Na inschrijving is annulering niet meer mogelijk. De leerling ontvangt ruim voor de aanvangsdatum van de opleiding een factuur voor 

de opleidingskosten. 

d. De leerling is de volledige opleidingskosten verschuldigd aan het NCE, ook indien hij/zij, om welke reden dan ook, de opleiding niet of 

slechts gedeeltelijk bijwoont. 

e. De factuur dient vóór aanvang van de opleiding te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. 

f. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking op de door het NCE in de factuur gemelde bankrekening. 

g. Indien de leerling niet voor de cursusdatum heeft betaald, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en, onverminderd de 

rechten van het NCE, vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening. 

h. Alle door het NCE in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen ten laste van de leerling. 

Artikel 3 Annulering door de leerling of door het NCE 

a. Bij onvoldoende inschrijvingen is het NCE te allen tijde gerechtigd de opleiding te annuleren. 

b. Het NCE houdt te allen tijde het recht om docenten te vervangen door andere docenten. 

c. Bij annulering van een opleiding door het NCE worden door het NCE de evt. reeds betaalde opleidingskosten gerestitueerd aan de 

leerling. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

a. Het NCE spant zich in om de opleidingen goed te organiseren en uit te voeren. Indien er onverhoopt toch sprake is van fouten of 

gebreken is het NCE niet aansprakelijk voor schade, die wordt geleden door de leerling. 

b. Het NCE is niet aansprakelijk voor schade, die verband houdt met deelname aan een opleiding of door wijziging dan wel annulering 

van de opleiding door het NCE. 

c. Het NCE is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door haar docenten of door haar ingeschakelde derden. 

d. Eventuele aansprakelijkheid van het NCE is te allen tijde beperkt tot de direct geleden schade door de leerling, waarbij de hoogte van 

deze schade in alle gevallen beperkt is tot het factuurbedrag van de opleiding exclusief BTW. 

Artikel 5 Toepasselijk recht en forumkeuze 

a. Op de rechtsverhouding tussen leerling en NCE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen tussen het NCE en leerling worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland, regio 

Amersfoort. 

Datum: 15-2-2017 

http://www.erfgoedopleidingen.nl/

