
 

CONTRACTVOORWAARDEN TRAININGEN 

 

Artikel 1: Algemene contractvoorwaarden 

1.1. De overeenkomst tussen Meijer Consulting Group (hierna te noemen: MCG) en de deelnemer 

aan de training (hierna te noemen: Deelnemer) komt tot stand door het invullen en versturen 

van het digitale aanmeldformulier voor de betreffende training op www.mcgconsulting.nl, of 

door een per e-mail verzonden aanmelding.  

1.2. MCG verplicht zich de training uit te voeren overeenkomstig de vermelding op de website. 

MCG is gerechtigd het programma tussentijds te wijzigen ten behoeve van de kwalitatieve 

verbetering. In geval van overmacht kan een andere trainer van vergelijkbaar niveau worden 

ingezet. 

1.3. MCG verplicht zich tot absolute discretie tegenover haar cursisten.  

1.4. MCG houdt zich strikt aan de overeengekomen data, behoudens force majeure. MCG is 

gerechtigd de planning van de training voor wat betreft plaats en/ of tijd te wijzigen. 

1.5. Bij een training die meerdere dagen beslaat ontvangt Deelnemer uitsluitend een bewijs van 

deelname indien alle dagen volledig zijn bijgewoond. 

1.6. Door MCG opgestelde documentatie is alleen bestemd voor eigen gebruik door Deelnemer. 

Het is Deelnemer niet toegestaan deze aan derden ter beschikking te stellen. Reproductie van 

MCG-documentatie kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van de directeur van 

MCG.  

1.7. Voorts zijn van toepassing de algemene voorwaarden en de privacy-overeenkomst. Deze zijn te 

vinden op www.mcgconsulting.nl of opvraagbaar via info@meijercg.nl.  

Artikel 2: Doorgang en annulering 

2.1 Deelnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen het recht de aanmelding zonder opgaaf van 

redenen schriftelijk te annuleren. Deze termijn gaat in op de dag van de aanmelding. 

2.2 Ook na de bedenktermijn van 14 kalenderdagen heeft Deelnemer het recht de training 

schriftelijk te annuleren met inachtneming van de mogelijke annuleringskosten.  

2.3 Bij annulering door Deelnemer tussen de 4 tot 1 weken voor aanvang van de training wordt 50% 

van alle kosten door MCG in rekening gebracht. Bij annulering door deelnemer korter dan 1 

week voor aanvang van de training wordt 100% van alle kosten door MCG in rekening gebracht.  

2.4 Bij onvoldoende aanmeldingen is MCG gerechtigd de training te annuleren. Ingeschreven 

deelnemers ontvangen hiervoor bericht, waarna de overeenkomst komt te vervallen en/of reeds 

voldane bedragen worden gerestitueerd.  

2.5 MCG is gerechtigd de training zonder opgaaf van redenen te annuleren. In beide gevallen heeft 

Deelnemer het recht op terugbetaling van het volledige aan MCG betaalde bedrag.  

2.6 MCG is gerechtigd deelname van een (vervangende) deelnemer te weigeren indien zij daar 

aanleiding toe ziet.  

Artikel 3: Facturering 

3.1 De actuele prijzen staan vermeld op www.mcgconsulting.nl. Genoemde prijzen zijn inclusief 

arrangementskosten, tenzij anders vermeld.  

3.2 Wegens registratie van MCG in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden 

de onderwijsactiviteiten vrijgesteld van btw gefactureerd, tenzij anders vermeld.  

3.3 MCG brengt ca. 6 weken voorafgaand aan de training het volledige door Deelnemer 

verschuldigde bedrag in rekening door middel van een factuur. Deelnemer dient de factuur 

binnen 14 kalenderdagen te voldoen.  

3.4 Indien door omstandigheden de factuur korter dan 14 kalenderdagen voorafgaand aan de 

training wordt verstuurd, dient deze per omgaande betaald te worden, in ieder geval voor 

aanvang van de training.  

3.5 Indien Deelnemer de factuur niet volledig en/ of tijdig voldoet, mag MCG deelname aan de 

training weigeren.  
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