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Bijzondere voorwaarden voor trainingsbijeenkomsten 
georganiseerd door Bosch Rexroth B.V. 

 

Art I Toepasselijkheid 

Indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn op de door Bosch 
Rexroth B.V. aangeboden trainingen (inclusief alle leveringen die door Bosch Rexroth B.V. tot de 
trainingen worden gerekend) deze Bijzondere voorwaarden voor trainingsbijeenkomsten (“Bijzondere 
Voorwaarden”) aangevuld door de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie 
Aandrijven en Automatiseren (“FEDA Voorwaarden”) van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden 
tussen deze Bijzondere Voorwaarden en de FEDA Voorwaarden hebben onderhavige Bijzondere 
Voorwaarden voorrang. 

Art. II. Aanmelden en deelname  

Met de schriftelijke aanmelding voor een trainingsbijeenkomst wordt de toepasselijkheid van het 
bepaalde in artikel I  hierboven erkend.   

Deelname aan de trainingsbijeenkomst is mogelijk na schriftelijke opdrachtbevestiging door Bosch 
Rexroth B.V. en volledige ontvangst door Bosch Rexroth B.V. voor aanvang van de eerste 
trainingsbijeenkomst van alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte kosten. 

Art. III Wijzigingen  

Bosch Rexroth B.V. behoudt zich het recht voor om de locatie, het tijdstip en/of het programma van de 
trainingbijeenkomst te actualiseren dan wel een geplande trainingsbijeenkomst te annuleren. 
Voornoemde wijzigingen bieden de opdrachtgever niet het recht op vermindering van kosten en/of de 
mogelijkheid tot kosteloze annulering van de deelname. 

Wanneer een trainingsbijeenkomst door Bosch Rexroth B.V. definitief wordt geannuleerd, worden de 
reeds door Bosch Rexroth B.V. ontvangen bedragen terugbetaald. Vergoeding en/of verhaal van 
kosten voor gevolgschade van de opdrachtgever en derden wegens annulering of actualisering van 
trainingsbijeenkomsten zijn in elk geval uitgesloten. 

Art. IV Intellectuele eigendom 

Al het trainingsmateriaal en het aanvullend materiaal dat in verband met de training is verstrekt bevat 
auteursrechtelijk beschermde informatie. Dit mag in geen enkele vorm en/of op geen enkele wijze 
openbaar worden gemaakt en/of worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Bosch Rexroth B.V.  

Art. V. Opslag van gegevens 

Bosch Rexroth B.V. behoudt zich het recht voor, de op grond van de deelname ontvangen gegevens 
over de opdrachtgever en de deelnemer(s) op te slaan en te verwerken, zulks onder inachtneming van  
de toepasselijke wet- en regelgeving. 
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 Art. VI. Annulering  

De opdrachtgever is bevoegd tot schriftelijke annulering van de training, waarbij de navolgende 
vergoeding aan Bosch Rexroth B.V. is verschuldigd:   

Bij annulering tot uiterlijk twee weken voor de eerste trainingsbijeenkomst: kosteloos annuleren.  

Bij annulering tussen twee weken en twee dagen voor de geplande eerste training: 50% van de totale 
trainingskosten en alle door Bosch Rexroth B.V. ter zake van de training reeds gemaakte kosten. 

Bij annulering binnen twee dagen voor de geplande eerste training: 100% van de totale 
trainingskosten en alle door Bosch Rexroth B.V. ter zake van de training reeds gemaakte kosten. 

Bepalend is het tijdstip van ontvangst door Bosch Rexroth B.V. van de schriftelijke annulering. 

Art. VII. Prijzen 

Bij aanmelding voor een trainingsbijeenkomst zoals vermeld in de Bosch Rexroth B.V. verstrekte 
brochure c.q. op de website van Bosch Rexroth B.V. gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld in de 
meest recente brochure die door Bosch Rexroth B.V. is uitgegeven dan wel de prijzen zoals deze ten 
tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld, ongeacht of de opdrachtgever deze prijzen kende. 

Bij een aanmelding voor een trainingsbijeenkomst op basis van een aan de opdrachtgever verstrekte 
offerte door Bosch Rexroth B.V. gelden de prijzen zoals vermeld in de betreffende offerte gedurende 
de geldigheidsduur van die offerte. 

In de prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld. 

 

 


