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FIST 
Frankelandgroep Interne Scholing en Training 

 

Algemene voorwaarden FIST 

1. Geldigheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FIST uitgebrachte offertes 

en op alle door FIST met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Offertes zijn 

gratis, vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand. Afwijkingen van deze 

voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door 

de opdrachtnemer. 

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen FIST en de opdrachtgever is rechtsgeldig wanneer het contract 

is getekend en de betaling is voldaan. Nadat het contract is getekend heeft de 

opdrachtgever 14 dagen herroepingrecht: de opdrachtgever kan de overeenkomst 

herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden.  

 

3. Inspanningsverplichting 

FIST verplicht zich tot dienstverlening met optimale kwaliteit maar aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de implementatie van haar 

diensten. 

 

4. Geheimhouding 

FIST zal alle op de opdrachtgever te herleiden informatie die haar in het kader van de 

opdracht ter kennis is gekomen op een zodanige wijze behandelen dat deze slechts met 

uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden bekend zal worden. 

 

5. Auteursrechten 

Alle geprinte, gedrukte en elektronische teksten van FIST vallen onder het auteursrecht. 

Tenzij in een schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, verwerft de 

opdrachtgever slechts een eenmalig publicatierecht. Het is de opdrachtgever niet 

toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van FIST (een deel van) de teksten op 

enigerlei wijze te vermenigvuldigen en/of te verspreiden. 

 

6. Annuleringsregeling 

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

1. Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10% van de kosten 

van de opleiding verschuldigd.  

2. Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% 

van de kosten van de opleiding verschuldigd.  

3. Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de 

opleiding verschuldigd.  

4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de 

volledige kosten verschuldigd.  
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7. Aansprakelijkheid 

1. FIST is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar 

uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont 

dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van FIST. 

2. FIST is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder 

begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.  

3. Indien FIST, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze 

algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is 

die aansprakelijkheid beperkt tot de voor de uitvoering van de overeenkomst 

overeengekomen prijs.  

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van FIST in 

het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich 

FIST te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers. 

5. Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot 

vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade. 

 

8. Rooster, indeling en locatie 

Rooster en indeling van de training/cursus kunnen gewijzigd worden. Bij dwingende of 

onvoorziene omstandigheden heeft FIST het recht om één of meerdere trainingsdagen 

met opgave van redenen te verzetten. 

 

9. Prijzen en prijswijzigingen 

1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn: 

a. gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de 

totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, loonkosten en sociale- en 

overheidslasten c.q. belastingen; 

b. inclusief reis-, verblijf- en materiaalkosten; 

c. exclusief de eventuele huur van accommodatie; 

d. exclusief de eventuele kosten van verblijf van de trainer(s); 

e. exclusief BTW.   

2. FIST is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen 

als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, 

daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale en overheidslasten, een 

en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum 

van de overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.  

 

10. Facturering 

Verleende diensten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 28 dagen. Na 

overschrijding daarvan volgt een eenmalige herinnering. Blijft de opdrachtgever in 

gebreke dan heeft FIST het recht de meerkosten van incasso eveneens in rekening te 

brengen. 

 

11. Garantieregeling 

1. Meent u dat de inspanningen van FIST niet de door u verwachte kwaliteit bevatten, 

dan kunt u ons dat twaalf maanden volgend op de opleiding of begeleiding laten 

weten. Indien de aanmerkingen gegrond zijn zullen de in rekening gebrachte 

opleidingskosten (excl. reis-/verblijf- en eventuele andere bijkomende kosten) worden 

teruggestort. 
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2. Wanneer de opdrachtgever door calamiteiten de opleiding vervroegd moet 

onderbreken wordt er een mogelijkheid geboden om de opleiding in een later 

tijdsbestek zonder bijbetaling verder te volgen. Dit aanbod geldt niet voor incompany 

trainingen en alleen indien het binnen de mogelijkheden van FIST ligt.  

 

12. Klachtenregeling 

FIST heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die geleverd 

worden.  

 

13. Slotbepaling 

1. Door inschrijving wordt de opdrachtgever verondersteld volledig kennis te hebben 

genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.  

2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en FIST is Nederlands recht van 

toepassing. 
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