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Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Definities en werking. 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Brigitte Koch te Hilvarenbeek (ingeschreven bij de KvK Tilburg onder nummer 

18085552). 

2. Particulier: Natuurlijke persoon die bij Brigitte Koch een bij- of nascholing dan 

wel workshop wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt. 

3. Cursist: Natuurlijke persoon die een bij- of nascholing dan wel workshop volgt. 

4. Opdrachtgever: Iedere partij die namens of ten behoeve van één of meer 

Particulier(en) of Cursist(en) een overeenkomst met Brigitte Koch aangaat of 

wenst te gaan ter zake de bij- of nascholing dan wel workshop aan deze 

Particulier(en) of Cursist(en). 

5. Training: Iedere Bijscholing / nascholing, cursus, training en/of workshop dan wel 

weekend, die onder welke naam dan ook door Brigitte Koch aan een Cursist 

wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland. 

6. Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de Cursist aan Brigitte Koch 

verschuldigd is voor het deelnemen aan een training. 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 

Brigitte Koch en een Cursist of Opdrachtgever.  

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten 

1. Een overeenkomst tussen Brigitte Koch en een Particulier of Opdrachtgever komt 

uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging (via post of email) van Brigitte 

Koch van een inschrijving of aanmelding via de website van Brigitte Koch of door de 

uitvoering van een Training door Brigitte Koch. 

2. Een door Brigitte Koch gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van 

een training door middel van een advertentie, een folder of een aan een Particulier of 

Opdrachtgever gericht schrijven, leidt alleen dan tot een overeenkomst, als Brigitte 

Koch de inschrijving schriftelijk aan de Particulier of Opdrachtgever bevestigt (via post 

of email).  

Artikel 3: Gevolgen van de overeenkomst. 

 

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 (hierna te noemen: ´de Overeenkomst´) tot 

stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen: 

1. De Cursist of Opdrachtgever is aan Brigitte Koch verschuldigd de kosten als genoemd in 

of bij deze Overeenkomst te voldoen op de wijze en tijdstippen in of bij de 

Overeenkomst genoemd. 
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2. Indien de Cursist door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet 

daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) Training te volgen, is 

dat voor rekening en risico van de Cursist. 

3. Indien de Cursist of Opdrachtgever verzuimt de kosten van de Training overeenkomstig 

het in of bij de Overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere 

ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten 

verschuldigd. 

4. Indien de Cursist na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de 

cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de verhoging 

voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Brigitte Koch gerechtigd om, zonder dat 

daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is: 

1. de Cursist de toegang tot de Training en de gebouwen te ontzeggen. 

2. de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke 

mededeling aan de Cursist te ontbinden. 

5. Indien Brigitte Koch gebruik maakt van een of meer van de in lid 4 genoemde 

bevoegdheden tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien Brigitte 

Koch incassomaatregelen treft, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de 

Cursist of Opdrachtgever. Voor Cursisten geldt een minimum aan kosten van € 40,-. 

6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de Cursist of Opdrachtgever 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119 respectievelijk 6:119a BW over 

achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd. 

Artikel 4: Overige rechten en plichten van de Cursist. 

 

Onverminderd het in of bij de Overeenkomst bepaalde is de Cursist verplicht: 

1. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader 

van de Training. 

2. De voor de Training benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Brigitte 

Koch ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben. 

3. Zich gedurende de Training correct te gedragen en de andere Cursisten niet te 

hinderen. 

4. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die 

gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere Cursisten en/of eventuele 

proefpersonen. 

De bij sub 4 genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de 

aandoening. 

Artikel 5: Overige rechten en plichten van Brigitte Koch. 
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1. Brigitte Koch bepaalt de plaats en tijd waarop de Training wordt gegeven. Brigitte Koch 

is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen, zonder dat dit recht geeft op ontbinding van 

de Overeenkomst en/of opschorting van de eigen (betalings)verplichtingen van de 

Cursist of Opdrachtgever. Brigitte Koch zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke 

gronden gebruik maken. 

2. Brigitte Koch is bevoegd om een Cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de 

Training te ontzeggen, zonder dat dit de Cursist of Opdrachtgever recht geeft op 

(gedeeltelijke) terugbetaling van Kosten, schadevergoeding of opschorting van eigen 

(betalings)verplichtingen, indien de Cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 4 gedraagt. 

3. Brigitte Koch en de aan Brigitte Koch verbonden docenten zijn gehouden aan 

geheimhouding betreffende bijzonderheden van of over Cursisten die bij Brigitte Koch 

bekend zijn, dan wel in vertrouwen aan docent zijn medegedeeld door de Cursist. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

1. De Cursist respectievelijk Opdrachtgever is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij 

respectievelijk de Cursisten lichamelijk en/of geestelijk geschikt is / zijn om de Training 

te volgen. Brigitte Koch is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van 

het ontbreken van die geschiktheid.  

2. De Cursist respectievelijk Opdrachtgever vrijwaart Brigitte Koch voor eventuele 

aanspraken op schadevergoeding van derden als gevolg van enig handelen of nalaten 

van (mede)Cursisten, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, (mede)Cursisten. 

3. Brigitte Koch is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van 

eigendommen van de Cursist of anderszins door de Cursist meegebrachte materialen 

gedurende de Training of anderszins verblijf van de Cursist in de (les)lokalen van of in 

gebruik door Brigitte Koch. 

4. Brigitte Koch is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de Cursist overkomt tijdens of in 

verband met het volgen van de Training tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 

Brigitte Koch of de onder haar leiding en toezicht werkzame docenten.  

5. De Opdrachtgever vrijwaart Brigitte Koch ter zake elke aansprakelijkstelling van een 

Cursist voor schade ten gevolge van of in verband met een Training, ongeacht de aard 

van de schade. De Opdrachtgever neemt in het kader van een vrijwaring als hiervoor 

bedoeld ook de (eventuele) kosten van (juridische) bijstand voor haar rekening. 

6. Iedere aansprakelijkheid van Brigitte Koch is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar 

verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert.  

Artikel 7: Auteursrecht 

1. Het auteursrecht op de door Brigitte Koch aan Cursist of Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde materialen berust bij Brigitte Koch of diens docent(en). Zonder schriftelijke 

toestemming van Brigitte Koch of diens docent(en) is het niet toegestaan het 

cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te 
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maken of ter beschikking te stellen aan derden, en mag dit uitsluitend ten eigen 

behoeve van de Cursist gebruikt worden in het kader van de Training. 

2. Brigitte Koch behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens de 

opleiding, cursus, training, workshop en/of weekend en deze te gebruiken voor 

promotie activiteiten. 

3. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens de lesdagen door Cursist en/of derden 

is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Brigitte Koch. 

 

Artikel 8: Overige bepalingen 

1. Tegenover de Cursist of Opdrachtgever strekt de financiële administratie van Brigitte 

Koch, blijkens een door Brigitte Koch verstrekt uittreksel uit haar administratie tot 

volledig bewijs, behoudens door de Cursist of Opdrachtgever te leveren tegenbewijs. 

2. Indien een Cursist meerdere Trainingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst 

toegerekend aan de Training(en) waarvoor de oudste betalingsverplichting is ontstaan. 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle Overeenkomsten tussen Brigitte Koch en een Cursist of Opdrachtgever is Nederlands 

recht van toepassing. De rechtbank Zeeland-West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis 

te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) 

Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.  

Artikel 10: Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

 

Brigitte Koch is te alle tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene 

Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de 

Overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere 

Overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. 
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