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1. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen van Passerel 
Opleidingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend 
indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Passerel B.V. 
 

2. Totstandkoming 
De overeenkomst komt tot stand : 

• Na het ontvangen hebben van een volledig inschrijfformulier 
voorzien van een handtekening 

• De inschrijving is definitief wanneer de Deelnemer een digitale 
ontvangstbevestiging daarvan van Passerel Opleidingen 
ontvangen heeft 

• De deelnemer heeft gedurende 7 werkdagen na het sluiten van 
de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van 
reden te ontbinden 

 
3. Onderbreking opleiding 

• Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden 
• Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden 

ingehaald, mits er plaats is 
• Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende 

opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk 
• Wanneer een Deelnemer een opleiding mag onderbreken en in 

een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de 
volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra 

 
4. Opschorting en ontbinding 

• Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van twee 
blokken meer dan de genoten blokken betaald worden, plus 10% 
van de totale opleidingskosten 

• Passerel B.V. heeft het recht deelname van de deelnemer te 
ontzeggen of stop te zetten, indien de deelnemer niet tijdig aan 
zijn betalingsverplichting heeft voldaan 
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5. Annulering 

• De deelnemer heeft gedurende 7 werkdagen na het sluiten van 
de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van 
reden te ontbinden 

• Bij annulering door de deelnemer tot 21 kalenderdagen voor 
aanvang van de opleiding wordt er 10% van de opleidingskosten 
in rekening gebracht. Is er reeds betaald dan wordt dat bedrag 
terug gestort, maar met deze 10% in vermindering gebracht. 

• Bij annulering door de deelnemer tot 14 kalenderdagen voor 
aanvang van de opleiding wordt er 75% van de opleidingskosten 
in rekening gebracht. Is er reeds betaald dan wordt dat bedrag 
gestort, maar met deze 75% in vermindering gebracht. 

• Bij annulering door de deelnemer minder dan 14 kalenderdagen 
voor aanvang van de opleiding wordt er 100% van de 
opleidingskosten in rekening gebracht. Is er reeds betaald dan 
wordt dat bedrag gestort, maar met deze 100% in vermindering 
gebracht. 

• Bij opgaaf door de werkgever is het mogelijk dat de werkgever 
de plaatse in de opleiding laat in nemen door een andere 
deelnemer. Mits deze deelnemer voldoet aan de voorwaarden 
voor deelname. 

 
6. Betalingen 

• Het gehele bedrag wordt uiterlijk 1 week voor aanvang van de 
opleiding betaald 

• Er wordt gekozen voor een gespreide betaling van 3 termijnen. 
Eerste termijn 1 week voor aanvang van de opleiding, twee 
termijn halverwege (datum wordt vastgesteld per opleiding), 
derde termijn uiterlijk 14 dagen voor de laatste opleidingsdag. 

• Er zijn geen extra kosten verbonden aan een gespreide betaling. 
• Bij betaling door een derde blijft de deelnemer zelf 

verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt. 
• Bij de opleiding zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. 
• Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de 

verplichte en aanbevolen literatuur. 
• De reis- en eventuele overnachtingskosten zijn niet inbegrepen 

bij de opleidingskosten. 
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7. Auteursrecht 

• Het auteursrecht op de door Passerel B.V. uitgegeven brochures, 
projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Passerel B.V., 
evenals het eigendomsrecht, tenzij een andere auteursrecht 
hebbende op het werk zelf is aangegeven. 

• Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Passerel B.V. 
zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of 
uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke 
wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 

• Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden 
die voortkomen uit de werkzaamheden van Passerel B.V., berust 
eveneens uitsluitend bij Passerel B.V., tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

 


