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Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten waarbij Realisatie Trainingen, haar opleidingen en daaraan 
verbonden diensten, van welke aard dan ook, aan de student aanbiedt.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen

1.2.Al hetgeen Realisatie Trainingen aanbiedt, biedt zij vrijblijvend aan, tenzij in het 
aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3.Toepasselijkheid van eventuele door de student zelf gestelde voorwaarden worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd 
wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht 
blijven.

Artikel 2. Inschrijving
2.1 Aanmelding voor een opleiding geschiedt schriftelijk middels een daartoe door 
Realisatie Trainingen ter beschikking gesteld aanmeldingsformulier.

2.2 Na ontvangst van de aanmeldingsinformatie vindt een gesprek plaats met een van 
de docenten. Op basis daarvan wordt besloten of de aanstaande student de opleiding 
gaat volgen.

2.3. Na ontvangst van het inschrijfformulier en na het gesprek heeft de cursist 3 dagen
bedenktijd, gedurende welke tijd het contract kosteloos kan worden geannuleerd.  

2.4 Het betalen van inschrijfgeld geeft recht op (reserveert) een opleidingsplaats. 
Inschrijfgeld is per opleiding en staat los van de rest van de opleidingskosten. 
Inschrijfgeld word niet geretourneerd als word besloten om de opleiding niet te doen 
of te stoppen met de opleiding

2.5 Plaatsing gebeurt na betaling van inschrijfgeld en opsturen van het formulier, op 
volgorde van betaling van het inschrijfgeld.

2.6 Mocht de opleiding zijn voorgetekend dan ontvangt de inschrijver hierover 
bericht. Indien er zoveel inschrijvingen ontvangen worden zodat een tweede groep 
geformeerd kan worden dan organiseert Realisatie Trainingen een extra groep of een 
extra docent.

Artikel 3. Betaling Opleidingskosten (Collegegeld)

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen van 
de collegegelden als volgt geregeld:
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   lid.1. de cursist(e)  is maakt het gehele opleidingsbedrag over ten laatste 2 weken 
voor het begindatum van de opleiding of de cursist verplicht zich om te in delen te 
betalen per automatisch incasso. Indien niet anders is overeengekomen, wordt 
betaling geacht te zijn verricht wanneer de bankrekening van Realisatie Trainingen is 
gecrediteerd.

   lid 2. Indien gekozen is voor de betaling in vier termijnen word dit op de laatste 
dagen voor een nieuw kwartaal geïnd. 

Artikel 4. Niet tijdige betaling

Indien de cursist de betaling niet binnen de betalingstermijn, als bedoeld in artikel 3  
heeft voldaan, zijn de opleidingskosten direct en zonder nadere ingebrekestelling voor
het geheel opeisbaar. Indien Realisatie Trainingen bij niet tijdige betaling haar 
vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de cursist 
gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De 
cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke 
kosten. Voornoemde buitengerechtelijke incassokosten zullen vijftien procent van het 
met inbegrip van voornoemde rente van de cursist te vorderen bedrag belopen en 
daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van 
advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 300 bedragen.

Alle de cursist in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in 
deze voorwaarden casu quo afzonderlijk overeengekomen betalingstermijnen worden 
verhoogd met de op dat moment geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119
BW.

Artikel 5.
Door de cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle 
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst 
openstaan, zelfs al vermeldt de cursist dat de voldoening betrekking heeft op een 
latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te 
geschieden ten kantore van Realisatie Trainingen of op een door haar aan te wijzen 
rekening.

Artikel 6.
Mochten er voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van 
Realisatie Trainingen duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde 
kredietwaardigheid van de cursist zijn, dan heeft Realisatie Trainingen het recht niet 
te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot 
haar genoegen door de cursist zekerheid is gesteld voor al hetgeen cursist aan 
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Realisatie Trainingen verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan Realisatie
Trainingen op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds 
geleverde prestaties en stopzetting van eventuele verdere levering van prestaties, 
eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

Artikel 7.
De cursist is jegens Realisatie Trainingen gehouden tot de onder art. 6 bedoelde 
zekerheidstelling voor al hetgeen hij/zij jegens Realisatie Trainingen verschuldigd is 
of zal worden, ook indien Realisatie Trainingen niet is overgegaan tot opschorting of 
stopzetting van haar levering en respectievelijk andere prestaties. De kosten van 
rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van Realisatie 
Trainingen gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de cursist.

Artikel 8 Annulering Beroepsopleiding

8.1 Annulering van verdere deelname aan een opleiding dient door de student bij 
aangetekend schrijven te geschieden.

8.2. Indien de cursist tot vier weken voor de aanvang van de eerste collegedag 
zijn/haar deelname aan het collegejaar annuleert, blijven de inschrijfkosten van 
Realisatie Trainingen. 

8.3. Indien de cursist binnen vier tot twee weken voor de aanvang van de eerste 
collegedag deelname aan het collegejaar annuleert betaalt de cursist de helft van de 
opleidingskosten aan Realisatie Trainingen.

8.4. Indien de cursist binnen twee weken voor de aanvang van een collegejaar 
deelname annuleert, betaalt de cursist 100 procent van de door hem/haar 
verschuldigde collegekosten van het opleidingsjaar aan Realisatie Trainingen.  

8.5. Indien de cursist tijdens het collegejaar annuleert, betaalt de cursist 100 procent 
van de door hem/haar verschuldigde collegekosten aan Realisatie Trainingen.

8.6. De relevante bepalingen van artikel 1 t/m 7 van deze algemene voorwaarden zijn 
op de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

8.7. Realisatie Trainingen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende 
belangstelling een collegejaar te annuleren. Realisatie Trainingen zal in dit geval het 
reeds door de cursist aan Realisatie Trainingen betaalde bedrag restitueren, doch is 
verder niets aan de cursist verschuldigd.

8.8 Realisatie Trainingen heeft het recht de student van verdere deelname aan de 
opleiding uit te sluiten indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht. In dat 
geval geldt voor de student de betalingsverplichting als hiervoor vermeld.
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9. Schade
9.1 Aan de student wordt door Realisatie Trainingen een studiegids verstrekt. Bij 
verlies kan een nieuw exemplaar worden verkregen per email.

9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom van de in het kader van deze 
overeenkomst door Realisatie Trainingen ontwikkelde en aan de student ter 
beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij Realisatie Trainingen. De 
student is gehouden tot vergoeding van de schade ten gevolgen van een eventuele 
inbreuk daarop door de student of door toedoen van de student.

9.3 Realisatie Trainingen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade aan 
eigendommen of immateriële schade van studenten uit, met uitzondering van schade 
die kan worden aangemerkt als directe schade en die tevens het gevolg is van een 
onrechtmatige handelwijze van Realisatie Trainingen of een harer docenten

9.4 Voorwaarde voor schadevergoeding is in elk geval dat de schade lijdende partij de
betreffende schade onmiddellijk na haar intreden of nadat de betreffende partij 
daarmee bekend is geworden, aan de ander meldt.

9.5 Indien Realisatie Trainingen tot vergoeding van schade wordt aangesproken zal zij
nimmer meer voldoen dan maximaal € 225,-- dan wel, indien van toepassing, het 
bedrag dat haar door haar verzekeringsmaatschappij, te dier zake wordt uitgekeerd.

10. Ontbinding wegens toerekenbaar tekort schieten
10.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst 
slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke 
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor 
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van 
wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.2 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang 
geheel of gedeeltelijk beëindigen indien aan de andere partij surséance van betaling 
wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt 
aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan 
ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging met een ander. De partij die de 
overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen Realisatie Trainingen en de student worden beheerst 
door Nederlands recht.
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