
 
 
 
 
 

 
 

  

Algemene voorwaarden van Empel Opleidingen en Training BV 

Artikel 1. Definities 
Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 
a. VAN EMPEL: van Empel Opleidingen en Training BV, Elskensakker 10, 5571 SK Bergeijk. 
b. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een deelnemer aanmeldt 

voor een training of opleiding danwel in opdracht van wie VAN EMPEL een training of 
opleiding verzorgt. 

c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die door de opdrachtgever is aangemeld voor deelname 
aan een training, opleiding, examen of toets. 

d. Training: kortdurende training of workshop, gedurende een (of meer aaneengesloten) 
dag(en). 

e. Workshop: maatwerk training die veelal incompany wordt gegeven. 
f. Opleiding: langdurende opleiding, gedurende een (of meer aaneengesloten) dag(en), weken 

of maanden, veelal afgesloten met een examen en persoonlijk diploma. 
g. Opdracht: de overeenkomst tussen VAN EMPEL en opdrachtgever voor het verzorgen van één 

of meer trainingen of opleidingen. 
h. Toets: een toets verricht door deelnemer onder supervisie van VAN EMPEL. 
i. Examen: een examen verricht door deelnemer onder supervisie van VAN EMPEL, conform de 

door SCIOS goedgekeurde eisen en voorwaarden. 
j. Certificaat: Een certificaat uitgegeven door VAN EMPEL na succesvolle afronding van een toets 

behorend bij een training, cursus of workshop. 
k. Diploma: een diploma uitgegeven voor VAN EMPEL na succesvolle afronding van een examen 

behorend bij een opleiding. 
l. Cursusaanbod: de opleidingen, trainingen, workshops en examens die door VAN EMPEL 

worden aangeboden. 
m. Cursus: een specifieke opleiding, training of workshop die door of namens deelnemer bij VAN 

EMPEL is geboekt. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle het totale cursusaanbod en alle 
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van VAN EMPEL. 
2.2. Door inschrijving voor een cursus of examen accepteert Opdrachtgever deze algemene 
voorwaarden en komt een Overeenkomst tot stand met VAN EMPEL.  
Indien en voor zover er sprake is van een afwijking van de algemene voorwaarden, komt de 
overeenkomst pas tot stand nadat de opdrachtvoorwaarden door VAN EMPEL schriftelijk (per 
email) zijn bevestigd. 
  



 
 
 
 
 

 
 

  

 
2.3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door VAN 
EMPEL uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.4 Als een bepaling uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel 
nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen evengoed van toepassing. Partijen 
zullen in overleg treden om een aangepaste bepaling overeen te komen die het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benaderd. 
 

Artikel 3. Trainingen, workshops, Opleidingen en Examens 
3.1 Aanmelding voor een cursus of examen van VAN EMPEL geschiedt door inschrijving via onze 
website of op andere wijze, mits schriftelijk vastgelegd. Onder schriftelijke vastlegging verstaan wij 
uitdrukkelijk ook vastlegging per email.  
3.2 Bij het aanbod wordt vermeld of er een vooropleiding vereist is. De bij het aanbod vereiste 
vooropleiding dient door deelnemer daadwerkelijk te zijn genoten. Als een deelnemer niet 
beschikt over de vereiste vooropleiding is VAN EMPEL gerechtigd de toegang tot de betreffende 
training, workshop, opleiding of examen aan deelnemer te ontzeggen, zonder dat hiervoor enige 
restitutie of vergoeding verschuldigd wordt. 
3.3 VAN EMPEL zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen cursus te 
realiseren. Fouten van geringe aard in het opleidingsmateriaal kunnen geen aanleiding zijn voor 
afwijzing of prijsaanpassing van de opleiding of training.  
3.4 cursusmateriaal wordt ter keuze van VAN EMPEL ter inzage verstrekt op de dag van de training 
of workshop, danwel vooraf digitaal aan de deelnemer via het bij inschrijving opgegeven 
emailadres. Cursusmateriaal kan niet kosteloos worden nabesteld.  
3.5 VAN EMPEL is gerechtigd om te besluiten dat deelnemer geen certificering ontvangt wanneer 
deelnemer na afronding van de training niet over de vereiste kennis beschikt om hiervan het 
vereiste certificaat te ontvangen danwel wanneer deelnemer minder dan 100% aanwezig is 
geweest. Het niet afgeven van een certificaat kan nimmer tot restitutie van betaalde vergoeding 
leiden. 
3.6 VAN EMPEL is gerechtigd om een deelnemer uit te sluiten van de bij een training of workshop 
behorende toets, als deelnemer tijdens de trainingen onvoldoende inspanning toont of niet over 
de vereiste kennis beschikt. 
De toets worden door daartoe opgeleide trainers afgenomen en beoordeeld. Indien de toets met 
een onvoldoende resultaat wordt afgelegd wordt geen certificaat verstrekt. Beoordeling is 
uitsluitend aan de hiertoe opgeleide trainer. Het niet slagen voor de toets kan nimmer tot 
restitutie leiden. Herkansing van een examen is uitsluitend mogelijk tegen een door VAN EMPEL te 
bepalen vergoeding en op een door VAN EMPEL te bepalen tijdstip. 
  



 
 
 
 
 

 
 

  

 
3.7 VAN EMPEL is gerechtigd om een deelnemer uit te sluiten van het bij een opleiding behorende 
examen, als deelnemer gedurende de opleiding onvoldoende inspanning toont of niet over de 
vereiste (voor)kennis beschikt. 
De examens worden met behulp van Testvision afgenomen en beoordeeld onder supervisie van 
daartoe opgeleide trainers. Indien het examen met een onvoldoende resultaat wordt afgelegd 
wordt geen diploma verstrekt. Beoordeling is uitsluitend aan Testvision en de hiertoe opgeleide 
trainer. Het niet slagen voor het examen kan nimmer tot restitutie van betaalde vergoeding 
leiden.  
Herkansing van een examen is mogelijk door een nieuwe inschrijving voor een examen uit het 
reguliere aanbod.  
 

Artikel 4. Auteurs- en eigendomsrecht 
4.1 Alle rechten van intellectueel eigendom welke rusten op (onderdelen van) de website en 

applicaties van VAN EMPEL, cursusmateriaal, modellen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, 

afbeeldingen, beeldmateriaal, teksten, publicaties, software en/of adviezen daaronder mede 

begrepen, berusten uitsluitend bij VAN EMPEL, danwel zijn aan VAN EMPEL onder licentie ter 

beschikking gesteld.  

Van het door VAN EMPEL verstrekte trainings-, opleidings- en examenmateriaal mag door 
deelnemer en opdrachtgever niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde 
gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen of op andere wijze.  
Vereiste NEN normen worden op de cursusdagen en voor zover nodig bij toetsen of examens in 
bruikleen verstrekt aan de deelnemer. Na afloop dienen deze aan VAN EMPEL te worden 
geretourneerd. Materialen van SCIOS worden  
 

Artikel 5. Annuleren en wijziging 
5.1. Voorafgaand aan de aanvang van een cursusaanbod heeft opdrachtgever het recht deelname 
hieraan te annuleren met in achtneming van het hierna onder 5.2 en volgende bepaalde. De 
annulering kan uitsluitend schriftelijk of per mail  plaatsvinden.  
5.2. In geval van annulering door de opdrachtgever c.q. deelnemer geldt dat VAN EMPEL 
gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen: 
a. bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus: 10% van de kosten van de opleiding of 
training; 
b. bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van de kosten van de 
opleiding of training; 
  



 
 
 
 
 

 
 

  

 
c. bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de cursus: 100% van de kosten van de 
opleiding of training; 
d. bij een no-show van deelnemer op de cursus: 100% van de kosten van de opleiding of training; 
5.3. De opdrachtgever mag een ingeschreven deelnemer laten vervangen met dien verstande dat 
VAN EMPEL alleen deelnemers accepteert die voldoen aan het minimale opleidingsniveau dat 
geldt als ingangsvoorwaarde van de betreffende training of opleiding. 
5.4. Alle trainingen of opleidingen vinden uitsluitend doorgang bij voldoende deelname. Mocht 
een training of opleiding niet doorgaan ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk twee weken 
voor aanvang bericht. Er zal in een dergelijk geval in overleg een nieuwe datum worden 
vastgesteld. 
5.5 VAN EMPEL streeft ernaar om kwalitatief goed aanbod te verzorgen. Als gevolg van wijziging 
van exameneisen, inzichten, kwalitatieve verbeteringen of andere redenen is VAN EMPEL 
gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de geplande cursus, examen, de locaties of de 
sprekers. Deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk per email op de hoogte gebracht. 
 
 

Artikel 6. Facturering en betaling 
6.1. De opdrachtgever is gehouden om de factuur voor de cursus of examen binnen 14 dagen na 
dagtekening van de factuur in zijn geheel te voldoen. Facturen dienen, altijd vóór aanvang van de 
cursus of examen te worden voldaan, ook als de betalingstermijn op de factuur nog niet 
verstreken is. 
Indien opdrachtgever niet tijdig de factuur betaald, is VAN EMPEL gerechtigd om incassokosten in 
rekening te brengen. De hoogte van de incassokosten wordt vastgesteld volgens de normering van 
het besluit buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,-. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheidsbeperking 
7.1. Indien een van partijen te kort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze 
overeenkomst, zal de andere partij eerst verzoeken om de overeenkomst alsnog na te komen. Als 
nakoming onmogelijk is, of indien de in gebreke gestelde partij na verloop van een redelijke 
termijn in gebreke blijft, kan de overeenkomst worden ontbonden. 
7.2 VAN EMPEL kan door Opdrachtgever c.q. deelnemer uitsluitend aansprakelijk worden gesteld 
door schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, voor zover schade een direct gevolg is 
van ondeskundigheid, grove opzet of schuld aan de zijde van VAN EMPEL. Voor zover VAN EMPEL 
gehouden is schade te vergoeden, is de aansprakelijkheid van VAN EMPEL beperkt tot maximaal 
het factuurbedrag voor het deel van de overeenkomst waar de aansprakelijkheidsstelling een 
gevolg van is. 
  



 
 
 
 
 

 
 

  

Artikel 8. Privacy 
8.1. VAN EMPEL verwerkt gegevens van zowel de opdrachtgever als de deelnemer(s). Deze 
verwerking is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen VAN EMPEL 
en Opdrachtgever. In het kader van de bescherming van de persoonsgegevens van Opdrachtgever 
en deelnemer verklaart VAN EMPEL dat ze enkel de noodzakelijke gegevens zal verwerken. De 
gegevens die worden verzameld worden zowel technisch als organisatorisch beveiligd. Afhankelijk 
van de te volgen opleiding en de vereiste certificering kan VAN EMPEL verschillende gegevens 
verzamelen. 
In de privacyverklaring van VAN EMPEL wordt vastgelegd welke persoonsgegevens VAN EMPEL 
verzamelt, hoe met deze gegevens wordt omgegaan, welke verwerkers VAN EMPEL heeft, welke 
bewaartermijnen van toepassing zijn en hoe de betrokkene zijn rechten op grond van de AVG kan 
uitoefenen. De privacyverklaring is gepubliceerd op de website van VAN EMPEL 
https://www.vanempelopleidingen.com/avg/. 
VAN EMPEL zal haar deelnemers c.q. opdrachtgevers per email via nieuwsbrieven op de hoogte 
houden van het aanbod. Het is altijd mogelijk om af te melden voor deze email-attenderings-
service door het reageren op de email met het verzoek om het betreffende mailadres van de 
mailinglijst te verwijderen. 
 

Artikel 9. Toepasselijk recht/geschillen 
9.1. Alle met VAN EMPEL aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.  
9.2. Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en VAN EMPEL zullen partijen in onderling overleg 
proberen op te lossen. Als partijen er in onderling overleg niet uitkomen worden geschillen 
berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van VAN EMPEL. 
 

 


