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Voorwaarden voor workshops, cursussen, 
trainingen, opleidingen, lezingen Source Creations 
(individuele inschrijving) 
 
9 september 2015  
 
 

 
Aanmelden 
1. De aanmelding voor workshops, cursussen, trainingen, opleidingen en 

lezingen van Source Creations gaat via mail, inschrijfformulier of 
mondelinge (telefonische) aanmelding. 

2. Source Creations stuurt na ontvangst van de aanmelding een 
schriftelijke bevestiging van de aanmelding en de factuur. 

3. De aanmelding is definitief wanneer Source Creations na ontvangst 
van de aanmelding door de deelnemer deze per mail heeft bevestigd. 

4. Vanwege de kwaliteit van de workshop, training enz. behoudt Source 
Creations zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer te 
weigeren. 

5. De deelnemer verklaart met het sturen van aanmeldingsformulier of 
aanmeldingsmail deze voorwaarden te hebben gelezen en er akkoord 
mee te zijn. 

 
Deelnamekosten 
1. De deelnamekosten moeten uiterlijk 1 maand voor het begin van de 

betreffende activiteit zijn voldaan.  
2. Als geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Source Creations het recht 

de deelnemer de toelating tot de activiteit te weigeren. Dit 
onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het 
verschuldigde bedrag te vorderen. 

3. Bij niet of niet tijdige betaling komen alle kosten zoals renteverlies, 
incassokosten, administratiekosten, gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer. 

 
Annulering door de deelnemer 
1. Annulering kan alleen schriftelijk per brief of per mail. Annulering heeft 

pas plaatsgevonden, als deze door Source Creations per mail is 
bevestigd. 

2. Bij aanmelding heeft de deelnemer 7 kalenderdagen de tijd op de 
activiteit kosteloos te annuleren. 

3. Annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de start van een 
activiteit is mogelijk door de deelnemer, tegen betaling van 
annuleringskosten van 15% van het netto bedrag, met een minimum 
van € 15,00. 

4. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor of na aanvang van de 
activiteit is deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd. 

5. Bij overmacht bijvoorbeeld door ernstige ziekte of sterfgeval van een 
dierbare, kan Source Creations besluiten dat deelnamekosten van 
kracht blijven en de deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld om de 
activiteit op een ander tijdstip te volgen. 
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Annulering/wijziging door Source Creations  
1. Source Creations heeft het recht een activiteit voor aanvang zonder 

opgaaf van redenen te annuleren, bijvoorbeeld omdat er te weinig 
deelnemers zijn of door overmacht. In geval van afgelasting door 
Source Creations ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde bedrag 
volledig binnen twee weken terug. 

2. Wanneer een deelnemer onverhoopt verhinderd is een activiteit bij te 
wonen, vindt er geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de 
programmering en binnen een periode van een half jaar wordt de 
deelnemer in de gelegenheid gesteld om de verzuimde activiteit alsnog 
bij te wonen. 

3. Deelnemers wordt vriendelijk verzocht tijdig per mail of telefonisch te 
laten weten als zij door overmacht niet aanwezig kunnen zijn. 
 

Intellectueel eigendom 
1. Source Creations behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die 

haar toekomen op grond van de auteurswet.  
2. Alle door Source Creations aan deelnemer verstrekte stukken, zoals 

brochures, trainingsmateriaal, handboeken, sheets, syllabi en welke 
andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, zijn 
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door deelnemer en mogen 
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Source Creations 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden 
gebracht. 

3. Het maken van geluidsopnames tijdens een activiteit is niet 
toegestaan.  

4. Het maken van beeldopnames tijdens een activiteit is niet toegestaan. 
 
Aansprakelijkheid 
1. Source Creations  verplicht zich de activiteiten en bijeenkomsten naar 

beste inzicht en vermogen uit te voeren.  
2. Indien de bijeenkomst namens Source Creations  door een derde wordt 

verzorgd, aanvaardt Source Creations  slechts aansprakelijkheid voor 
die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de 
bijeenkomst zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent 
beperking van aansprakelijkheid van Source Creations.  

3. Source Creations  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen 
informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove 
nalatigheid van Source Creations. De eventuele aansprakelijkheid is 
per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer 
aan Source Creations voor de bijeenkomst verschuldigde bedrag, 
waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.  

4. In geen geval is Source Creations aansprakelijk voor indirecte c.q. 
gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.  
 

Vertrouwelijkheid 
1. Source Creations zal ten aanzien van het gebruik van voor de 

activiteiten of bijeenkomst verstrekte of ter kennis genomen informatie 
die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. 
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Betaling 
1. De deelnemer is gehouden facturen binnen 15 dagen na factuurdatum 

te betalen. 
2. Betaling vindt plaats op onze Triodos bankrekening IBAN NL93 TRIO 

0198 0488 90 
3. Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC-code: TRIONL2U 
4. Vermeld bij de betaling voor de administratie de volgende gegevens: 

naam evenement en naam deelnemer. 
5. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim 

zonder dat ingebrekestelling door Source Creations is vereist en is een 
vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per 
kalendermaand of deel daarvan. Alle kosten die Source Creations 
redelijkerwijs moet maken in verband met aan de deelnemer toe te 
rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens 
Source Creations  zijn voor rekening van de deelnemer. Daaronder zijn 
begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle 
(buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe 
(rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het 
verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 136,- 
per factuur. 

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op de rechtsverhouding tussen Source Creations en de deelnemer is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

 
 
 


