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Algemene Voorwaarden LAB voor Leiders  
 
1 Definities 
1.1 Opleiding 
Onder Opleiding wordt verstaan de opleiding(en), trainingen of workshops die door LAB 
voor Leiders worden aangeboden en uitgevoerd. 
 
1.2 Deelnemer 
Onder Deelnemer wordt verstaan de persoon die zich aan heeft gemeld als deelnemer aan 
een Opleiding van LAB voor Leiders 
 
1.3 Algemene Voorwaarden 
De Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van LAB voor Leiders: 
www.labvoorleiders.nl. 

 

2 Inschrijving 
2.1 De inschrijving voor een Opleiding geschiedt door middel van het inschrijvingformulier 
op de website. 
 
2.2 Met de inschrijving voor een Opleiding van LAB voor Leiders gaat Deelnemer een 
overeenkomst aan met betrekking tot de Opleiding en verklaart Deelnemer akkoord te gaan 
met de Algemene Voorwaarden van LAB voor Leiders.  

 
2.3 Aanmeldingen voor een Opleiding worden in behandeling genomen op volgorde van 
binnenkomst. 
 
2.4 Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. 
 
2.5 De Deelnemer zal LAB voor Leiders, eventueel middels een intakeformulier voldoende 
informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede gebruik van relevante medicijnen. 
Een eventuele intakeformulier zal de Deelnemer voorafgaand aan de Opleiding toegezonden 
worden per e-mail. 

 

 
3 Betaling 
3.1 De Deelnemer dient het gehele verschuldigde bedrag voor de betreffende opleiding 
binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen op bankrekeningnummer 
NL66TRIO0391223712 t.n.v. LAB voor Leiders, onder vermelding van factuurnummer, 
naam van Deelnemer en van de betreffende Opleiding. Betaling dient te geschieden na 
aanmelding, in ieder geval vóór aanvang van de Opleiding. 
 
3.2 Deelnemer behoudt het recht van een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf het 
moment dat LAB voor Leiders de inschrijving van de Deelnemer heeft ontvangen. Binnen die 
termijn kan Deelnemer de overeenkomst t.b.v. een Opleiding zonder opgaaf van redenen 
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ontbinden. Binnen de termijn van 14 dagen wordt de aanbetaling gerestitueerd of 
gecrediteerd. 
 
3.3 Deelnemer gaat er mee akkoord dat na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd in 
geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde opleidingsgelden te betalen en dat reeds 
betaalde gelden niet gerestitueerd worden. 
 
3.4 In overleg is betaling van het gehele verschuldigde bedrag voor deelname aan een 
Opleiding in termijnen mogelijk. Alle mogelijke (vroeg boek) kortingen vervallen bij een 
betaling in termijnen. 
 
3.5 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt de overeenkomst 
tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de Deelnemer er geen 
aanspraak meer op maken. Alsdan is het gehele (resterende) bedrag ineens opeisbaar. 
 
3.6 Gepubliceerde gelden voor deelname aan opleidingen zijn exclusief 21% BTW. 
 
 
4  Annulering en wijziging 
4.1 Annulering of het verschuiven van een opleidingsactiviteit door Deelnemer naar een 
andere datum is mogelijk tot 2 maanden (60 dagen) vóór aanvang van de Opleiding 
waarvoor Deelnemer zich aan heeft gemeld.  
 
4.2 Annulering binnen 2 maanden (60 dagen) en 1 maand voor aanvang van de Opleiding 
waarvoor Deelnemer zich aan heeft gemeld zal 50% van het bedrag terugbetaald worden. 
Binnen 1 maand en startdatum van Opleiding of tussentijdse absentie van Deelnemer, of 
beëindiging van de opleiding door Deelnemer geeft geen recht op ontslag van betaling of 
restitutie of vermindering van het cursusgeld. 
 
4.3 Tussentijds annuleren is niet mogelijk zodra een Opleiding van start is gegaan. De 
Deelnemer is dan volledige betaling verschuldigd aan LAB voor Leiders. 
 
4.4 Bij het niet verschijnen van de Deelnemer bij de Opleiding waarvoor de Deelnemer zich 
aan heeft gemeld zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd aan LAB voor Leiders. 
 
4.5 LAB voor Leiders behoudt zicht het recht voor ten aanzien van Opleidingen 
organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 
 
4.6 LAB voor Leiders is gerechtigd de Deelnemer, die om welke reden dan ook de 
Opleiding structureel belemmert en/of niet voldoet aan de eisen die voor deelname aan de 
opleiding nodig zijn, verdere deelname aan de Opleiding te ontzeggen. 
 
 

5  Aansprakelijkheid 
5.1 LAB voor Leiders en haar coaches en/of trainers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei 
schade of lichamelijk e/o psychisch letsel opgelopen door de Deelnemer vóór, tijdens of na 
de Opleiding.  
 
5.2 De Deelnemer wordt geacht lichamelijk en mentaal in goede conditie te zijn en de 
trainers voor aanvang van de Opleiding op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke 
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blessures, ziektes of relevante lichamelijke afwijkingen. Mede revelante achtergronden 
m.b.t. trauma’s. Ook wordt de Deelnemer geacht te weten waartoe hij/zij lichamelijk wel en 
niet in staat is.  
 
5.2 De Deelnemer aanvaardt ook de volledige aansprakelijkheid voor enige schade die 
voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de trainingen gegeven 
worden.  
 
5.3 LAB voor Leiders is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke 
eigendommen voor, tijdens of na de Opleiding.  
 
5.4 De Deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar 
handelingen tijdens de Opleiding. 
 
5.5 Aan de inhoud van informatie gepubliceerd op de website van LAB voor Leiders, 
brochures of andere uitingen van LAB voor Leiders kunnen geen rechten worden ontleend. 
  
 
6 Intellectueel eigendom  
6.1 LAB voor Leiders behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële 
eigendommen voor met betrekking tot het door LAB voor Leiders verstrekte lesmateriaal. 
 
6.2 Niets uit het gesproken en geschreven lesmateriaal mag voor, tijdens of na het 
afronden van de Opleiding door Deelnemer op enigerlei wijze worden gekopieerd, 
openbaar gemaakt of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van LAB voor Leiders. 
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