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Algemene voorwaarden PottersKemp
(Inclusief trainingen die onder de handelsnamen Sententia Coachreizen en Pottovski
Photography worden gevolgd).

1. Start werkzaamheden
Incompany trainingen vinden plaats in overleg. De data en locaties zijn opgenomen in de offerte.
De data en locaties voor open trainingen en coachreizen* zijn aangegeven op de website of
landingspagina.
Deelnemers kunnen zich ook als groep inschrijven voor een training. In dat geval worden de data
en locaties in overleg bepaald.

2. Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijke informatie die in het kader van de opdracht wordt verstrekt zal vertrouwelijk
worden behandeld. Hetzelfde geldt voor vertrouwelijke informatie dat tijdens trainingen wordt
gedeeld. Met de groep worden afspraken gemaakt om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

3. Overmacht
Open inschrijving
Bij trainingen met open inschrijving staat het PottersKemp vrij om in geval van ziekte of te weinig
aanmeldingen (minimum is 4 deelnemers) de training te verzetten.
Op offertebasis
Indien PottersKemp vanwege een overmachtssituatie niet in staat is de werkzaamheden uit te
voeren, wordt in goed overleg een vervanger gezocht. Mocht deze niet beschikbaar zijn, dan
staat het de opdrachtgever vrij om de opdracht schriftelijk te beëindigen. In dat geval zal alleen
op basis van de werkelijk bestede uren worden gedeclareerd.

4. Annulerings- en betalingsvoorwaarden
Open inschrijving
PottersKemp hanteert de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen 14 dagen kunnen
deelnemers de training kosteloos annuleren. Bij annulering na 14 dagen brengt PottersKemp 50%
van het totaalbedrag in rekening. Zes weken voorafgaand aan de training is dat 75%. Vanaf zes
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weken voorafgaand aan de training factureert PottersKemp 100%. PottersKemp stelt de
deelnemer ter tegemoetkoming in de gelegenheid de training op een ander moment te volgen
zonder daar extra kosten aan te verbinden.
PottersKemp factureert voorafgaand aan de training en hanteert een betalingstermijn van 14
dagen. De declaraties worden per mail ingediend.
Op offertebasis
In de leveringsvoorwaarden in de offerte is aangegeven hoe het declaratieschema eruit ziet. Dat
kan variëren van betaling vooraf, achteraf of in maandelijkse termijnen. De geldigheidsduur van
offertes is 14 dagen. Onze opdrachtgever bevestigt schriftelijk zijn akkoord met de offerte.

5. Meerwerk
Kan van toepassing zijn bij offertes
Werkzaamheden die naar aard en omvang de offerte overschrijden, worden als meerwerk
beschouwd. Meerwerk wordt pas na onderling overleg en nadat daartoe een afzonderlijke
opdracht is verstrekt, uitgevoerd en in rekening gebracht.

6. Intellectueel eigendom
Het trainingsmateriaal dat PottersKemp ter beschikking stelt is bedoeld voor eigen gebruik van
de cursist. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij PottersKemp. Dit geldt ook
voor de trainingen die onder de handelsnaam Sententia Coachreizen of Pottovski Photography
worden gevolgd. Alleen in het geval van de Mojo-opleiding is het de cursist toegestaan om het
materiaal in de eigen praktijk met eigen klanten te gebruiken.

Handtekening opdrachtgever

Handtekening opdrachtnemer

*Waar trainingen staat worden ook de coachreizen bedoeld.
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