ALGEMENE VOORWAARDEN /
LEVERINGSVOORWAARDEN
ExtremeGroei.nl. organiseert (online) trainingen, masterclasses, — hierna tezamen
genoemd ‘bijeenkomsten’.
EXTREMEGROEI.NL. behoudt zich het recht voor een bijeenkomst te annuleren indien er te
weinig aanmeldingen zijn. De reeds aangemelde deelnemers krijgen de keuze om op een
andere datum de bijeenkomst alsnog te volgen of het deelnamebedrag volledig terug te
krijgen.
EXTREMEGROEI.NL. kan indien nodig de locatie van een bijeenkomst wijzigen.
De klant kan zijn of haar deelname aan een bijeenkomst verplaatsen naar een andere reeds
geplande datum. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de
bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en 1 week
voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen
een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in
rekening gebracht.
Bij annuleren wordt altijd 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Ook indien
de deelnemer niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Maar het is te
allen tijde mogelijk om een niet-besloten bijeenkomst door een collega te laten volgen.
Na inschrijving wordt door EXTREMEGROEI.NL. een factuur verzonden. Het volledige
factuurbedrag dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum en in elk geval
vóór aanvang van de bijeenkomst.
Deelnemers die niet op tijd hebben betaald kan de toegang tot de bijeenkomst worden
ontzegd.
EXTREMEGROEI.NL. kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna het
factuurbedrag volledig terugbetaald zal worden.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor
rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%
van de openstaande vordering.
Onlinetrainingen kunnen niet worden geannuleerd.
Door inschrijving geven de deelnemer en (eventueel) de opdrachtgever te kennen deze
voorwaarden te accepteren.
Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de
opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden/
leveringsvoorwaarden van EXTREMEGROEI.NL. beheersen de rechtsverhouding tussen de
opdrachtgever/deelnemer en EXTREMEGROEI.NL., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
is overeengekomen.

