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Algemene Voorwaarden EQ Academy

Algemeen
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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en trainingen en
overeenkomsten van EQ Academy, handelend onder de handelsnaam Gies Consultancy,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem met inschrijfnummer 28098701
(hierna te noemen: “ EQ Academy ”
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden zijn hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
De namen EQ Academy, Paard & Trainingen, Horse Resource Management, Mennen &
Managen, EQ Company is merkeigendom van Gies Consultancy.
Algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij een schriftelijk
exemplaar.
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Inschrijving door de Cursist of de opdrachtgever (hierna te noemen: “de Cursist” ) is mogelijk
via de e-mail of schriftelijk door het toezenden van het inschrijfformulier per post of fax.
De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ingevulde of per email bevestigde opdrachtformulier door EQ Academy is ontvangen en bevestigt.
Na inschrijving ontvangt de Cursist een bevestiging per email.
Indien een cursus is volgeboekt ontvangt de Cursist hiervan tijdig bericht. Besluit de Cursist
dezelfde cursus met een andere startdatum of een andere cursus te willen volgen, dan dient EQ
Academy opnieuw een schriftelijke opdracht te ontvangen.
Door inschrijving middels het opdrachtformulier geeft de Cursist te kennen de algemene
voorwaarden te accepteren.
De naam en adresgegevens van de Cursist dan kunnen gebruikt worden om de Cursist op de
hoogte te houden van activiteiten.
De Cursist geeft toestemming tot het vermelden van de naam en het Logo van de organisatie
waar hij of zij werkzaam voor is na inschrijving voor de cursus op de website van EQ Academy.
Inschrijving geldt voor de duur van de hele cursus waarvoor de Cursist zich heeft aangemeld.
Indien de Cursist na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de Cursist zich eerst af te
melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de al
gedane inschrijving van toepassing.

Financiële voorwaarden
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Het cursusbedrag dient bij vooruitbetaling middels een overschrijving, uiterlijk twee weken
vóór de startdatum van de cursus, te worden voldaan.
Indien de inschrijfdatum binnen de termijn van twee weken, voor aanvang van de cursus, valt
dan bedraagt de betalingstermijn één week, maar dient de betaling in ieder geval voor aanvang
van de cursus voldaan te zijn.
EQ Academy is gerechtigd de Cursist bij wanbetaling of niet tijdige betaling van cursusgelden
van deelname uit te sluiten.
Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige
Cursist.
Op alle bedragen is het wettelijk geldende BTW tarief van toepassing.

Annulering cursist

1.
2.
3.

Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden (per email of inschrijfformulier
via de website).
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus worden geen administratiekosten in
rekening gebracht.
Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus is 40% van het cursusbedrag
verschuldigd plus €20,00 administratiekosten
Indien mogelijk kan men een verzoek indienen de cursus om te boeken, hiervoor worden wel
€20,00 administratiekosten in rekening gebracht. De mogelijkheid tot omboeken is afhankelijk
van ruimte in de planning van EQ Academy en boeking van de accommodatie met paarden.
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Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus is 60% van het cursusbedrag verschuldigd,
plus €20,00 administratiekosten.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus is 80% van het cursusbedrag
verschuldigd, plus €20,00 administratiekosten.
Bij het niet komen opdagen van de Cursist(en) is het gehele cursusbedrag verschuldigd, plus
€20,00 administratiekosten. Er zal tevens geen restitutie van reeds betaalde bedragen
plaatsvinden.

Annulering EQ Academy
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EQ Academy is bevoegd om te allen tijde een geplande cursus te annuleren zonder dat zij
hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Het hele cursusbedrag (mits volledig betaald) zal in
deze direct terugbetaald worden en de Cursist wordt telefonisch en/of per email op de hoogte
gebracht.
Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt EQ Academy het recht de cursusdata te verplaatsen
naar een later tijdstip. (minder dan 3 deelnemers).

Auteursrecht en eigendomsrecht trainingsmateriaal
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Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij EQ Academy.
Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het EQ Academy.
Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
Foto en film materiaal en (schriftelijke) reflectie en referentie kan worden gebruikt voor
publiciteitsdoeleinden op de website en in brochure materiaal.
EQ Academy behoudt zich het recht om de naam en het logo van de participerende organisatie
te gebruiken voor referentiedoeleinden.

Kwaliteit
1.

EQ Academy doet er alles aan een goede kwaliteit van de cursussen te waarborgen. Mocht de
Cursist desondanks klachten hebben over de kwaliteit van de cursus dan kan de cursist zich
schriftelijk wenden tot de directie van EQ Academy.

Aansprakelijkheid
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Deelname aan de workshop/trainingen geschiedt op eigen risico. EQ Academy is niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van, enig opgedaan letsel en/of schade tijdens de
cursussen en na toepassing van het geleerde in de praktijk.
De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de Cursist
verschuldigde cursusprijs.

