ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN LOGISTIEK TRAINING CENTRUM HELMOND.
Artikel 1:
Algemene Voorwaarden.
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door
Logistiek Training Centrum Helmond gevestigd te Helmond, Markt 1e 5701 RH te Helmond hierna te noemen "LTC
HELMOND", aangegaan.
1.2
Het volgen van lessen en/of cursussen geldt als acceptatie van de voorwaarden van "LTC HELMOND".
1.3
Bijzondere van de voorwaarden van "LTC HELMOND" afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk
zijn overeengekomen.
Artikel 2 :
Instructie.
2.1
"LTC HELMOND" zorgt ervoor dat les wordt gegeven door docenten die voldoen aan de wettelijke bepalingen voor de
betreffende categorie.
2.2
De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor Instructie, tenzij bepaalde onvoorziene omstandigheden dit
verhinderen.
2.3
Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij "LTC HELMOND" of cursist hiervan wenst af
te wijken.
2.4
De cursist dient alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de lessen op te volgen.
Artikel 3 :
Annulering cursus.
3.1
Het annuleren van de cursus door de cursist of diens vertegenwoordiger dient 3 weken voor de afgesproken 1e lesdag te
geschieden, daar de contractant anders 50% van het normale lesgeld aan "LTC HELMOND" verschuldigd is.
3.2
Indien de cursist of diens vertegenwoordiger de cursus binnen 2 weken voor de afgesproken 1e lesdag annuleert, is de
cursist het volledige lesgeld aan "LTC HELMOND" verschuldigd.
3.3
Indien de cursist zich niet bij aanvang van de cursus meldt dan wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.
3.4
In geval van buitengewone omstandigheden kan "LTC HELMOND" van deze regel afwijken, een en ander geheel ter zijner
beoordeling.
3.5
Annulering dient schriftelijk te geschieden.
Artikel 4 :
Dringende reden.
4.1
"LTC HELMOND" kan de lesinstruktie beeindigen wegens dringende reden, gelegen in de persoon van de cursist en/of
diens gedragingen, die zodanig zijn dat van "LTC HELMOND" onmogelijk verlangd kan worden dat deze de les(sen)
voortzet.
4.2
"LTC HELMOND" is in dergelijke gevallen gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is
verricht aan de cursist te restitueren.
Artikel 5 :
Betaling.
5.1
Betaling dient binnen 30 dagen na indiening van de factuur te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2
"LTC HELMOND" is gerechtigd indien de betaling niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een
rente ad 1,25 % per maand te berekenen, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
5.3
"LTC HELMOND" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
5.4
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EURO 50,00. Tevens worden de
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
5.5
Uit het enkele feit dat "LTC HELMOND" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid
tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 6 :
Rijbevoegdheid cursist.
6.1
De cursist verklaart dat hem bij Gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd,
noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
6.2
Indien " LTC HELMOND " ondanks gerechtelijke beperkingen toch instructie geeft, danwel mocht blijken dat de door de
cursist bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de cursist " LTC HELMOND " volledig en zal
de cursist eventueel alle terzake aan "LTC HELMOND" opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële
consequenties voor zijn rekening nemen.
Artikel 7 :
Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van "LTC HELMOND" aanhangig worden gemaakt
voorzover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
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