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en georganiseerd door Wonderwijs Coaching & Training 

KvK 37163268, Castricum januari 2020 

1: Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, 

offertes en eventuele aanvullende diensten en materiaal tussen cursist/aanvrager en 

trainer voor de opleiding, trainingen en workshops die door Wonderwijs Coaching & 

Training worden georganiseerd. 

Cursist/aanvrager gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene 

Voorwaarden.  

Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken als cursist/ 

aanvrager en de trainer dit voorafgaand aan de inschrijving schriftelijk overeen zijn 

gekomen. 

2: Totstandkoming van overeenkomsten 

a. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Wonderwijs en een 

cursist komt uitsluitend tot stand door het verzenden van een inschrijfformulier voor 

de opleiding door de desbetreffende persoon en de daaropvolgende, schriftelijke, 

bevestiging van Wonderwijs aan de cursist, dat hij tot de opleiding is toegelaten. 

(Tenzij expliciet voor een opleiding/cursus/module staat aangegeven dat toelating 

tot de opleiding geschiedt met (cv-)screening). Inschrijvingen worden toegekend op 

volgorde van aanmelding. Wonderwijs bevestigt de aanmelding binnen 7 dagen 

per e-mail. Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de cursist 14 dagen 

bedenktijd. Binnen deze termijn kan de cursist zonder opgave van redenen de 

overeenkomst opzeggen. Deze bedenktermijn vervalt indien het eerste lesmoment 

binnen de 14 dagen bedenktijd plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft 

deelgenomen. De bedenktijd is niet van toepassing bij Incompany trainingen.  

b. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, dit is 

uitsluitend ter beoordeling van Wonderwijs, is Wonderwijs gerechtigd om van het 

geven van de betreffende opleiding af te zien, te verplaatsen naar een andere 

datum later in het jaar, dan wel deze te combineren met andere opleidingen of een 

opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. 

In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk veertien 

lesdagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.  

c. Indien Wonderwijs kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te 

combineren en/of deze in een andere plaats te geven en/of naar een latere datum 

te verplaatsen, dan heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na 

dagtekening van de mededeling van Wonderwijs door middel van een schriftelijk of 

digitaal schrijven de overeenkomst te ontbinden. Wanneer Wonderwijs heeft 

bevestigd akkoord te gaan met de ontbinding van overeenkomst, is de 

overeenkomst ontbonden. 
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d. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, 

wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende 

schriftelijke mededeling van Wonderwijs als bedoeld in het lid c van dit artikel, 

zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust. Reeds betaald les- of 

cursusgeld wordt binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van de cursist. 

3: Betaling 

Het cursusgeld is verschuldigd bij vooruitbetaling en kan via een overschrijving 

overgemaakt worden via de eigen bank of direct via de website van Wonderwijs 

worden betaald d.m.v. Ideal. 

Na ontvangst krijgt cursist een factuur per e-mail. Het bewijs van betaling is tevens 

het bewijs voor deelname aan de training of workshop. 

Na betaling ontvangt cursist/aanvrager een bevestiging met daarin de afgesproken 

data, tijden en cursuslocatie. In overleg is het mogelijk om eerst een factuur te 

sturen. Het inschrijfformulier is dan bewijs van deelname en na betaling is de 

aanmelding definitief. 

4: Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier via de 

website van verzorger van de training. De overeenkomst wordt aangegaan voor de 

duur van de opleiding, module, cursus of workshop. 

Wanneer cursist hinder toebrengt aan trainer of andere cursisten waardoor de 

training redelijkerwijs wordt bemoeilijkt, kan de cursist door de trainer -na een 

officiële waarschuwing- van de training worden uitgesloten. Hierop is geen restitutie 

van het cursusgeld mogelijk. 

5: Training en Workshop 

De training wordt verzorgd door Wonderwijs. Deze zal ervoor zorgen dat de training 

kwaliteit biedt en cursisten de mogelijkheid hebben om advies te vragen tot 6 

maanden na de datum van de gevolgde training.  

De trainer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van het verzorgen van de 

training, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het 

geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de cursist. 

Wonderwijs heeft het recht de cursuslocatie te veranderen binnen een straal van 10 

kilometer. 

6: Vooropleiding 

Het niveau van de trainingen en cursussen is HBO, en kan eventueel met enige 

aanvullende zelfstudie ook gevolgd worden door deelnemers met MBO niveau met 

interesse in de leerstof. 

 



Algemene Voorwaarden voor trainingen, cursussen en workshops Wonderwijs Coaching & Training 

 

7: Prijzen 

Prijzen voor de Opleiding, modules, cursussen en workshops zijn vrijgesteld van BTW, 

tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld in het geval van materiaal). Alle op de website 

vermelde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke 

onvolkomenheden. Wonderwijs heeft het recht deze te corrigeren. Door inschrijver 

kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

8: Wijzigen en Annuleren 

Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor aanvangsdatum van de training kosteloos 

worden geannuleerd. Indien een training of workshop tussen 30 en 7 dagen voor 

aanvang van de training door cursist wordt geannuleerd blijft 30% van het 

cursusgeld verschuldigd. Wordt de training binnen 7 dagen voor de training 

geannuleerd, blijft 100% van het cursusgeld verschuldigd. Indien een deelnemer 

verhinderd is, kan een andere deelnemer zijn plaats innemen. Dit dient van tevoren 

met de verzorger (info@wonderwijs-coaching.nl) te worden afgestemd. Hieraan zijn 

geen extra kosten verbonden.  

Bij overmacht (ziekte en sterfgevallen) wordt in overleg de training geannuleerd of 

kosteloos worden doorgeschoven naar een andere datum. 

9: Aansprakelijkheid 

Verzorger van de training heeft ten opzichte van de cursisten een inspannings-

verplichting tot het geven van een informatieve en praktische training. Verzorger kan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, 

en of schade die hieruit voortkomt. 

Verzorger is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen 

voor cursisten door welke oorzaak dan ook; uitgezonderd wanneer er sprake is van 

schuld of opzet. 

Aan de informatie op www.wonderwijs-coaching.nl kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

Wegens voortschrijdend inzicht en kwaliteitsverbetering heeft verzorger het recht het 

cursusprogramma inhoudelijk aan te passen. 

10: Auteursrecht 

Het cursusmateriaal is ontwikkeld door Wonderwijs of externe partij, waarvan 

Wonderwijs de licentie heeft dit te gebruiken en mag niet gedeeld of 

vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

verzorger van de training. 

Alle door verzorger in de training aan de cursist verstrekte informatie (presentaties, 

cursusmap en cursusmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de 

cursist.  

mailto:info@wonderwijs-coaching.nl
http://www.wonderwijs-coaching.nl/
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Het is de cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van 

Wonderwijs de lesstof en verstrekte documentatie te gebruiken voor een eigen 

ontwikkelde cursus of training. 

11: Vertrouwelijkheid 

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Wonderwijs vertrouwelijk 

behandeld. (zie hiervoor ook het Privacy regelement) 

12: Klachten 

Klachten over de kwaliteit van de training of de trainer dienen binnen 8 dagen na 

de training schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan onderstaand adres of per e-

mail aan info@wonderwijs-coaching.nl. 

Na die tijd worden klachten niet in behandeling genomen. Mocht een klacht 

ingediend worden, dan zal binnen 4 weken contact opgenomen worden. Als er een 

langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen 

vastgestelde termijnen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Klachten 

zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 2 weken 

tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien geen oplossing wordt bereikt, dan 

kan klager binnen 2 weken een beroep doen op de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz) waarbij Wonderwijs is aangesloten via de Geschilleninstantie 

Zorggeschil (https://zorggeschil.nl/melding/). Het oordeel van Wkkgz is voor ons 

bindend. Eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld. Klachten 

schorten de betalingsverplichting van de cursist/aanvrager niet op.  

Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar 

bewaard. 

Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op alle Overeenkomsten tussen de Klant en Wonderwijs is het Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen verband houdende met de Overeenkomst worden 

beslecht door de bevoegde rechter binnen de Rechtbank Noord-Holland. 

13: Contact 

Verzorger en locatie van de training en workshops is: 

Wonderwijs Coaching & Training 

Oude Parklaan 111 – 0.72 

1901 ZZ Castricum 

T 0610612853  

info@wonderwijs-coaching.nl  

www.wonderwijs-coaching.nl 

 

https://www.wonderwijs-coaching.nl/overwonderwijs/privacy-reglement-wonderwijs/
https://zorggeschil.nl/

