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ALGEMENE VOORWAARDEN MOLENAAR&MOLENAAR 

OPEN TRAININGEN 

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van 

Molenaar & Molenaar betreffende deelname aan open trainingen. 

2. Deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij 

schriftelijk zijn bevestigd aan Molenaar & Molenaar 

 

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid 

 

Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van 

de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan 

dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft 

in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. 

Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 

deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als 

jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van 

dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever 

 

1. De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan of 

de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend 

verbonden brief. 

2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus is de 

opdrachtgever verplicht 25 % van het cursusgeld voor 

administratiekosten te betalen. 

3. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de cursus is de 

opdrachtgever verplicht 50 % van het cursusgeld te vergoeden. 

4. Bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de cursus is de 

opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.  

5. In alle bovenstaande gevallen mag de opdrachtgever in overleg met 

Molenaar & Molenaar een vervangende deelnemer sturen. 

5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever 

aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus deze tussentijds 

beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de 

opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. 

6. Bij reeds betaalde cursusgelden worden terugbetalingen ten 

gevolgen van lid 2 en 3 binnen 14 dagen verwerkt.  
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Artikel 4  Annulering door Molenaar & Molenaar 

 

Molenaar & Molenaar heeft het recht de cursus te annuleren of een 

deelnemer van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever 

aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever 

recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Molenaar & 

Molenaar betaalde bedrag. 

 

 

Artikel 5       Vervanging 

 

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer 

kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de 

cursus laten deelnemen, indien de vervanging aan Molenaar & Molenaar 

wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de cursus. 

Vervanging na het begin van de cursus is niet meer toegestaan.  Deze 

bepaling laat onverlet het recht van Molenaar & Molenaar op grond van 

artikel 4. 

 

 

Artikel 6  Betaling 

 

De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen een 

maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk 14 dagen na 

facturering op de door Molenaar & Molenaar aangegeven wijze zonder 

korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  

 

Artikel 7   Vertrouwelijkheid 

 

Door consumenten verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens 

personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De 

ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. 

 

 

Artikel 8    Bedenktijd  

 

Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met 

betrekking tot een open training van Molenaar & Molenaar heeft de 

consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te 

ontbinden.  
 

Artikel 9  Klachtenafhandeling  

 

Molenaar & Molenaar is een servicegerichte organisatie die haar klanten 

serieus neemt. Daarom melden wij ook op de site; Niet goed, geld terug. 

Vanuit dat uitgangspunt lost Molenaar & Molenaar klachten op binnen de 

tijd die een opdrachtgever benoemt als zijnde redelijk. Molenaar & 

Molenaar conformeert zich hieraan. Klachten worden via elke vorm 

geaccepteerd; mondeling, telefonisch, schriftelijk dan wel via email en 

zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Bij onenigheid over de oplossing wordt de oplossing van de opdrachtgever 

gekozen. 

 



Molenaar & Molenaar/algemene voorwaarden OT 2018 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

Op iedere overeenkomst tussen Molenaar & Molenaar en een opdrachtgever 

is Nederlands recht van toepassing. 

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden 

van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de 

kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de 

plaats van vestiging van Molenaar & Molenaar. De uitspraak van deze 

instantie is voor beide partijen bindend. 

 

 

 


