
 
 
 
Algemene voorwaarden van Omnia-Opleingen B.V. 
Gevestigd aan de Lutulistate 1, 6716 NP EDE GLD 
Gedeponeerd onder nummer bij de Kamer van Koophandel. 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Omnia-

Opleidingen B.V. hierna Omnia. 
1.2 Omnia wijst nadrukkelijk de algemene voorwaarden van Opdrachtgever af en aanvaardt slechts afwijkingen van 

deze Algemene Voorwaarden, Indien Omnia schriftelijk met deze afwijking heeft ingestemd. 
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing met Omnia, voor de uitvoering waarvan derden 

worden ingeschakeld. 
 

Artikel 2 Opdrachtgever 
2.1  Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere rechtspersoon en/of natuurlijk persoon hierna te noemen de  
       wederpartij 
2.2  De natuurlijke persoon die handelt namens een rechtspersoon is verantwoordelijk voor het nakomen van de  
       Gemaakte afspraken indien de rechtspersoon de afspraak niet nakomt.    
 
Artikel 3 definities 
3.1  Cursist: de natuurlijke persoon die namens de wederpartij aan de cursus deelneemt. 
       Cursus: iedere door of namens Omnia georganiseerde activiteit met als doel het overbrengen en/of vergroten van                                                                                     
                    Kennis en/of vaardigheden. 
        Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties. 
        In company -cursus : cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie. 
 
Artikel 4 Inschrijving en bevestiging 
4.1 Inschrijving kan geschieden via mail, telefonisch, per fax, per post en via het inschrijfformulier op  
      www.Omnia-Opleidingen.nl. 
4.2 iedere cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging. 
4.2 De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ’in Company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van     

      de door Omnia uitgebrachte offerte. 
4.3 De offerte geeft in het geval van een in company training de inhoud van de overeenkomst weer. 
4.4 Omnia behoudt zich het recht voor afwijzend over uw inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een  
cursus daartoe aanleiding geeft. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is Omnia gerechtigd om cursussen samen 
te voegen met een andere cursuslocatie, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. Omnia 
behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een latere datum bij ziekte of verhindering van de docent of trainer. 
De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. 
 
Artikel 5 Kosten 
5.1 Bij inschrijven voor een open cursus gelden de prijzen zoals deze staan vermeld op www.Omnia-Opleidingen.nl  
5.2 Bij inschrijven voor een in company training gelden de prijzen zoals deze in de offerte zijn geoffreerd. 
5.3 De geldigheid van een offerte bedaagd 14 dagen. 
5.4 Alle prijzen van Omnia zijn in euro [€] en exclusief BTW. 
5.5 Reis en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. 
 
Artikel 6 Annulering en verplaatsing door de wederpartij. 

6.1.In het geval van een in company cursus kan een cursusdagdeel  tot vier weken voor de afgesproken datum in 
overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. 
6.2. In het geval van een in company cursus wordt bij een verplaatsing korter dan vier weken - en langer dan een (1) 
week - voor datum wordt een opslag van 50% van het cursusbedrag extra in rekening gebracht. 
6.3. In het geval van een verplaatsing van een in company cursus  binnen een (1) week voor de afgesproken datum 
wordt een opslag van 100% van het cursusbedrag extra in rekening gebracht. 
6.4. Annulering van een open cursus door de wederpartij is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier 
(4) weken voor de geplande eerste cursusdag. 
6.5. Bij annulering van een open cursus  tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 25,- (excl. BTW) in 
rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste 
cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij 
annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is 
het volledige cursusbedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgeverwederpartij geen recht op restitutie van het al 
betaalde bedrag. 
6.6. Annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk. 
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Artikel 7 Verhindering van een cursist 
1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de 
vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste 
cursusdag wordt aangemeld bij Omnia. Voor deze vervanging is de opdrachtgeverwederpartij geen extra kosten 
verschuldigd. 
2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij 
overboeking binnen drie [3] weken voor startdatum worden administratiekosten ad € 17,50 in rekening gebracht. Bij 
overboeking binnen een (week) voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een 
minimum van € 17,50. 
 
Artikel 8 verhindering door Omnia 
8.1 Omnia is gerechtigd om een cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De wederpartij 
wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 
8.2 Omnia zal het door de wederpartij betaalde cursusbedrag restitueren. Indien de wederpartij gebruik maakt van een 
alternatief aangeboden cursus wordt het cursusbedrag 
niet gerestitueerd. 
Artikel B11 vervanging docent/trainer 
8.3 Omnia is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer die door haar met de verzorging van de cursus is belast, te 
vervangen door een ander 
 
 
 
 
Artikel 9 Betaling 
9.11 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na aanmelden van de cursus, echter voor aanvang van de cursus. 
9.2 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting, korting of verrekening van de factuurbedragen. 
9.3 De wederpartij is in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Omnia behoud zich het recht voor om vanaf het 
verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente in rekening te brengen bij wederpartij over het verschuldigde bedrag. 
9.4 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen de factuur zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum 
     Schriftelijk kenbaar te maken aan Omnia. 
      
 
Artikel 10 lesmateriaal 
10.1 Het lesmateriaal zit bij de cursusprijs inbegrepen tenzij anders vermeld. 
10.2 Het lesmateriaal mag de cursist behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen of ter inzage aan derden 
verstrekken van lesmaterialen is verboden. 
 
Artikel 11 Cursusregels 
Ledere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Omnia  in het algemeen heeft genomen. 
Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de 
volgende lessen worden geweigerd. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of 
cursusgeld. Omnia  behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde opleider te laten 
verzorgen. Tijdens de cursus op onze eigen cursuslocatie maakt  u gebruik van het dag-, halve dag-arrangement. Het dag 
arrangement omvat zaalhuur, koffie, thee,  en een lunch. Het halve dag- arrangement omvatten zaalhuur, koffie en  thee. 
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid 
12.1 Omnia is niet aansprakelijk voor het toepassen en de resultaten van deze toepassing van vaardigheden van de cursist 
      opgedaan tijdens de cursus. 
12.2 De cursist is aansprakelijk voor alle door de cursist  toegebrachte schade aan de eigendommen van Omnia en/of diens 
      vertegenwoordiger 
12.3 Omnia is niet aansprakelijk voor het tijdens de training of de cursus ontstane verlies,          diefstal of beschadiging van 
eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, evenals voor tijdens de cursus of de training opgelopen 
persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van Omnia. 
12.4 Omnia is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade 
van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het 
handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal. 
12.5 Omnia is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus of 
training verkondigd. 
12.6 Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van Omnia dient te komen dan 
is de aansprakelijkheid van Omnia in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat als gevolg van de 
toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Omnia komt. 
 
Artikel 13 
Toepasselijk recht en geschillen 
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen wederpartij en Omnia is uitsluitend Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting 
van het Weens Koopverdrag. 
13.2 Alle geschillen [waaronder begrepen die welke slechts door een [1] partij als zodanig worden beschouwd] die mochten 
ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen wederpartij en Omnia, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
13.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van 
kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en 
strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling. 


