ALGEMENE VOORWAARDEN
SCAFFOLDING TRAINING EUROPE (S.T.E.)
gevestigd te Barendrecht

Toepasselijkheid voorwaarden
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, contracten en overeenkomsten,
eventueel met derden, die Scaffolding Training Europe (hierna te noemen S.T.E.) doet voor door hem/hen te verrichten diensten;
2. Tenzij S.T.E. uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee instemt, zijn andere voorwaarden dan die van S.T.E. op de rechtsverhouding
met S.T.E. niet van toepassing.
Offertes vrijblijvend
3. Alle offertes door S.T.E. gedaan zijn vrijblijvend. Aanvaarding van een offerte van S.T.E. leidt pas tot een overeenkomst
wanneer beide partijen die overeenkomst schriftelijk bevestigen.
Aansprakelijkheid
4. S.T.E. zal bij de uitvoering van met haar gesloten overeenkomsten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en steeds naar
beste vermogen handelen.
5. Indien S.T.E. bij de uitvoering van met haar gesloten overeenkomsten door of vanwege de wederpartij tekeningen dan wel
andere gegevens verstrekt krijgt, dan mag zij er bij het uitvoeren van die overeenkomsten van uitgaan dat deze gegevens juist
zijn en dat met het gebruik daarvan geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
6. S.T.E. valt alleen dan aansprakelijk te houden voor schade, indien een tekortkoming aan de door haar geleverde prestatie kleeft
en deze tekortkoming haar toe te rekenen valt, alsmede een verband houdende verzuimsituatie te duiden valt.
7. De aansprakelijkheid van S.T.E. zal onder alle omstandigheden beperkt blijven tot vergoeding van de directe schade welke als
het gevolg is aan te merken van de te signaleren tekortkoming. In ieder geval zijn de navolgende posten niet tot het door S.T.E.
gehanteerde begrip “directe schade” te rekenen: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, dan wel
waardevermindering van voorraden.
8. De aansprakelijkheid van S.T.E. is voorts beperkt tot ten hoogste een bedrag overeenkomend met vier keer de waarde van de
opdracht waarop het schadegeval valt terug te voeren, tenzij er sprake zal zijn van letselschade (het overlijden van een persoon
inbegrepen). In het geval er sprake is van een aansprakelijkheid, gepaard gaande met letsel (het overlijden van een persoon
inbegrepen), dan zal de vergoedingsplicht van S.T.E. beperkt blijven tot ten hoogste een bedrag overeenkomend met acht keer
de waarde van de opdracht waarop het schadegeval valt terug te voeren.
9. De in voorgaande bepalingen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van een doen of laten dat is
aan te merken als opzet of bewuste roekeloosheid van een persoon waarvoor S.T.E. aansprakelijkheid valt toe te dichten.
10. De rechtsvordering tot schadevergoeding jegens S.T.E. komt te vervallen, indien een verband houdende aansprakelijkstelling
S.T.E. niet bereikt zal hebben binnen twee maanden na het zich voltrekken van de schade brengende gebeurtenis, alsmede,
uitgaande van het bestaan van een tijdige aansprakelijkstelling, indien deze, na afwijzing door of vanwege S.T.E., niet is ingesteld
binnen een jaar nadien, behoudens de situatie dat langs schriftelijke weg termijnverlenging is overeengekomen.
Keuring
11. Opdrachtgever verklaart en dient op verzoek van S.T.E. aan te tonen dat opdrachtgever en/of haar werknemer(s) beschikt over
de voor de desbetreffende opleiding vereiste of gebruikelijke geneeskundige verklaringen en/of keuringsbewijzen. Bij ontbreken
daarvan heeft S.T.E. het recht de toegang tot de opleidingen en/of de trainingsfaciliteiten te ontzeggen zulks de
betalingsverplichtingen van opdrachtgever onverlet latend.
Annulering
12. Tot en met 5 werkdagen voor aanvang van de training, afgesproken werkzaamheden en/of gebruik van trainingsfaciliteiten kunt u
kosteloos annuleren. Dit dient u schriftelijk te melden aan info@trainingscaffolding.com.
13. Bij schriftelijke annulering korter dan 5 werkdagen voor aanvang van de training, afgesproken werkzaamheden en/of gebruik van
trainingsfaciliteiten wordt het volledige bedrag in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14. Mochten onvoorziene calamiteiten zich voor doen tijdens de training, kan indien mogelijk, de training verplaatst worden. Hiervoor
zal een bedrag van € 95,- aan verplaatsingskosten in rekening worden gebracht.
15. Indien S.T.E. door omstandigheden buiten haar invloedssfeer gereserveerde opleidingen en/of trainingsfaciliteiten moet
annuleren, dan zal S.T.E. in overleg met de opdrachtgever zich inspannen de bedoelde opleidingen en/of trainingsfaciliteiten
alsnog zo spoedig mogelijk te geven c.q. ter beschikking te stellen. S.T.E. zal wegens een annulering harerzijds nimmer
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de opdrachtgever in dat verband gemaakte kosten of geleden schade.
Prijzen
16. De prijzen van S.T.E. zijn exclusief B.T.W.; dit zal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, indien van toepassing.
17. De prijzen van S.T.E. zijn exclusief toeslagen, deze zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, i.v.t.
18. Betaling van de door S.T.E. verrichte diensten dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders
vermeld. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal zij van rechtswege in gebreke zijn en zal S.T.E. zonder dat enige
ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen, ingaande per factuurdatum
onverminderd de S.T.E. verder toekomend rechten. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of compensatie met door
opdrachtgever op S.T.E. gepretendeerde vorderingen plaats te vinden. S.T.E. is voorts gerechtigd aan opdrachtgever in
rekening te brengen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die S.T.E. moet maken om tot incasso van de door
opdrachtgever verschuldigde bedrag te komen. S.T.E. neemt zicht het recht om zijn prijzen 2x per jaar aan te passen.
Dat is de 1 januari en 1 juli van elk nieuw jaar.
Auteurs- en eigendomsrecht
19. Alle training materiaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. S.T.E. behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsen auteursrecht voor van al het verstrekte trainingsmateriaal.
Retentierecht
20. S.T.E. is bevoegd om de nakoming van haar verplichting tot aangifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever en/of
derden op te schorten tot het moment dat alle vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.
Bevoegde rechter en toepasselijk recht
21. Alle geschillen voortvloeiend uit de inhoud en/of de uitvoering van een overeenkomst tussen S.T.E. en opdrachtgever zullen in
eerste aanleg worden gebracht voor de bevoegde rechter te Middelburg. Op de met S.T.E. gesloten overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.

