Trainingsvoorwaarden
Rechtsverhouding
De inschrijving en deze trainingsvoorwaarden vormen
samen de overeenkomst voor de training.
Eventuele aanvullende informatie wordt voorafgaand
aan de training naar de deelnemer gecommuniceerd.
De trainingsovereenkomst bepaalt de
rechtsverhouding tussen contractpartij, deelnemer en
Stysec, tenzij anders is overeengekomen.
Bij inschrijving verklaren de contractpartij (degene
die de betalingsverplichting op zich neemt) en
deelnemer (degene die de training volgt) kennis te
hebben genomen van de trainingsovereenkomst en
deze te accepteren.

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan een training van Stysec kan worden
aangevraagd door invulling en toezending van het
online inschrijfformulier. De trainingsovereenkomst
wordt van kracht zodra Stysec een
ontvangstbevestiging heeft verstuurd.
Mochten er teveel inschrijvingen zijn, dan hanteert
Stysec de ontvangstdatum van de inschrijving als
selectiecriterium. Indien een deelnemer niet kan
worden geplaatst doordat het maximum aantal
inschrijvingen is bereikt, dan doet Stysec in overleg
een ander voorstel.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de
opleiding ontvangt de deelnemer de uitnodiging
met aanvullende informatie.

voor de opleiding, de aanvangstijden en een
routebeschrijving naar de opleidingslocatie.
Stysec houdt zich het recht voor een opleiding te
annuleren. Gebeurt dit vanwege een gebrek aan
inschrijvingen, dan wordt uw deelname
doorgeschoven naar de eerstvolgende editie van de
betreffende opleiding. Wanneer een opleiding vervalt
wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte gebracht. Mocht op u de nieuwe data niet
kunnen deelnemen, dan vervallen uw verplichtingen
jegens Stysec en worden er verder geen kosten in
rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden
De kosten voor de opleiding moeten binnen 30
dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van
een overeengekomen betalingsregeling worden
voldaan.
De financiële verplichting van contractpartij ten
opzichte van Stysec vervalt niet door het niet
bezoeken van een of meerdere trainingsdagen door
de deelnemer(s).
Indien de opleidingskosten niet voor de vervaldatum
zijn voldaan, is sprake van tekortkoming en komen alle
kosten, inclusief kosten ontstaan door de wanbetaling
en het verhalen van deze kosten, alsmede de
verschuldigde wettelijke rente vanaf
de vervaldatum voor rekening van contractpartij. Bij
voortdurend uitblijven van betaling zal Stysec een
incassoprocedure starten.
Normaal gesproken moet de betaling in één keer
vooraf plaatsvinden. Gespreide betaling is mogelijk,
op voorwaarde dat hierover voorafgaand aan
deelname met Stysec een expliciete afspraak is
gemaakt.

Annuleringsvoorwaarden
Het is niet mogelijk een opleiding te annuleren die
op verzoek van de contractpartij zelf is
georganiseerd voor een groep deelnemers die
door of namens de contractpartij is vastgesteld.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
Als datum van annulering hanteert Stysec de
ontvangstdatum van het verzoek tot annulering.
Indien de annulering uiterlijk 30 dagen vóór
de geplande aanvangsdatum van de opleiding
plaatsvindt, is de contractpartij 25% van de
opleidingskosten verschuldigd. Bij een annulering
tussen 30 en 14 dagen voor de aanvangsdatum is
dat percentage 50%. Een annulering binnen 14
dagen voor de aanvangsdatum is niet meer
mogelijk. In dat geval zullen de volledige
opleidingskosten in rekening worden gebracht.
Wanneer vóór aanvang van de opleiding in overleg
met Stysec wordt overeengekomen dat de plaats
van de deelnemer door een andere door de
contractpartij voorgestelde deelnemer wordt
ingenomen, dan zijn er geen annuleringskosten
verschuldigd. Een voorwaarde is wel dat de
vervangende deelnemer voldoet aan de
toelatingseisen.
Bij het tussentijds beëindigen van deelname aan
de opleiding blijven de volledige opleidingskosten
verschuldigd.

Gebruik van het cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt verstrekt aan personen die
aan een opleiding, cursus, seminar of dergelijke van
Stysec deelnemen of hebben deelgenomen.
Verstrekt materiaal mag niet worden bewerkt,
vertaald, opgeslagen, vermenigvuldigd, openbaar
gemaakt, beschikbaar gesteld en/of overgedragen,
in welke vorm of op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld
digitaal, door middel van druk of (foto)kopie), zonder
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van
Stysec .

Onder openbaar maken wordt expliciet ook verstaan
het gebruik bij trainingen, seminars of andere vormen
van instructie of demonstratie.
Personen die een namens Stysec ondertekend
diploma, certificaat of bewijs van deelname
bezitten van een bij Stysec gevolgde opleiding
hebben het recht het trainingsmateriaal toe te
passen in hun eigen werkomgeving. Hierbij is
bewerking die nodig is voor het toepassen van het
trainingsmateriaal toegestaan. Het geven van
onderwijs (cursus, les, instructie, training,
voorlichting, introductie etc.) met het materiaal
aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Alle in het trainingsmateriaal (inclusief eventuele
bijlagen en hand-outs van PowerPoint-slides)
opgenomen gegevens zijn met grote zorg
samengesteld. De juistheid en volledigheid van deze
gegevens kunnen echter niet worden gegarandeerd.
Stysec aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard dan ook, die het directe
of indirecte gevolg is van handelingen en/of
beslissingen die gebaseerd zijn op de betreffende
gegevens.

Wijzigingen in het programma
Het trainingsprogramma wordt normaliter in
overeenstemming met de beschrijving op de website
van Stysec aangeboden, maar Stysec doet in het
belang van de kwaliteit van de opleidingen ook het
nodige om de trainingen zoveel mogelijk af te
stemmen op nieuwe ontwikkelingen.
Om die reden kan het nodig zijn om het
trainingsprogramma te wijzigen ten opzichte van
wat op de website is beschreven. Stysec zorgt
ervoor dat de kern, structuur en inhoud van de
opleiding door dergelijke wijzigingen nooit
wezenlijk veranderen. Wijziging van het
trainingsprogramma kan daarom geen reden zijn
voor eenzijdige annulering door de
contractpartij.

