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Artikel 1. Begripsbepalingen 

▪ Klant: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan 

HLS de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van 

Programma’s, aan deze Programma’s zal deelnemen of op 

een andere wijze een overeenkomst met HLS is aangegaan; 

▪ HLS: Temporary Works Design Academy (Heavy Lift 

Specialist); 

▪ Programma: alle door HLS te organiseren public seminars, 

incompany seminars, workshops, colleges, masterclasses, 

e.d.; 

▪ Opdracht: de overeenkomst tussen de Klant en HLS; 

▪ Voorwaarden: Algemene voorwaarden Temporary Works 

Design Academy (Heavy Lift Specialist). 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en 

aanbiedingen die door HLS worden aangeboden, alsmede alle 

overeenkomsten die HLS met de Klant heeft gesloten met 

betrekking tot het leveren van diensten door HLS. 

 

2.2 Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij schriftelijke 

overeenkomst anders wordt bepaald, zijn alle bepalingen van de 

Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen partijen van 

kracht. 

 

2.3 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of 

vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de 

Voorwaarden volledig van kracht. Bij strijdigheid tussen 

bepalingen in de tussen de Klant en HLS overeengekomen 

Opdracht en de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de 

Opdracht. 

 

2.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst 

en vertalingen van de Voorwaarden, prevaleert steeds de 

Nederlandse tekst. 

 

Artikel 3. Opdracht 

3.1 De offerte of aanbieding van HLS is geheel vrijblijvend en is 

geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk 

anders is vermeld door HLS. 

 

3.2 De Opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte 

of aanbieding van HLS door de Klant. Het niet deelnemen van de 

Klant aan het Programma, komt voor rekening en risico van de 

Klant. 

 

Artikel 4. Prijs 

4.1 De prijs is vast en is gebaseerd op de prijs die is 

overeengekomen tussen HLS en de Klant in de Opdracht, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

5.1 HLS betracht ten aanzien van haar Programma’s altijd de 

uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige 

informatie of andere gebreken, is HLS slechts aansprakelijk voor 

de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is 

maximaal de door de Klant betaalde prijs.  

 

5.2 Het handelen door de Klant naar aanleiding van (de inhoud 

van) het Programma, geschiedt geheel voor risico van de Klant. 

HLS is niet aansprakelijk jegens de Klant voor schade van welke 

aard dan ook, direct of indirect, welke voortvloeit uit het handelen 

naar aanleiding van (de inhoud van) het Programma. 

 

5.3 De Klant is aansprakelijk voor en vrijwaart HLS voor alle 

aanspraken van derden wegens door hen geleden schade. 

 

5.4 Deelname aan het Programma is voor eigen risico van de 

Klant. HLS aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid 

voor tijdens het Programma ontstane diefstal, verlies of 

beschadiging van eigendommen van de Klant, alsmede voor 

opgelopen persoonlijk letsel van de Klant. 

 

5.5 Indien een in dienst van HLS zijnde persoon een Programma 

uitvoert op locatie bij de Klant, dient de Klant zorg te dragen voor 

werkruimte, verblijf en vervoer van redelijke kwaliteit dat 

betrekking heeft op het Programma. 

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten 

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de door HLS 

ontwikkelde Programma’s komen uitsluitend toe aan HLS. 

 

6.2 Het is de Klant niet toegestaan enig in het kader van een 

Programma ter beschikking gesteld materiaal, zonder 

toestemming van HLS te verveelvoudigen, openbaar te maken of 

te wijzigen. 

 

Artikel 7. Toepasselijk recht 

7.1 Op de Opdracht is het Nederlands recht van toepassing. De 

geschillen tussen HLS en de Klant worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Rotterdam. 
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I Public Seminars 

Artikel 8. Betaling 

8.1 Betaling van de overeengekomen prijs is mogelijk per directe 

betaling of factuur. Na betaling ontvangt de Klant een digitale 

bevestiging van betaling. 

 

8.2 De Klant betaalt de factuur van HLS op een door HLS aan te 

wijzen bankrekening binnen een termijn van veertien (14) 

kalenderdagen na dagtekening, doch uiterlijk voor aanvang van 

het Programma. 

 

8.3 Bij niet tijdige betaling van de factuur door de Klant, behoudt 

HLS zich het recht voor om deelname aan het Programma te 

weigeren. Ook is HLS gerechtigd de wettelijke (handels)rente in 

rekening te brengen en komen alle werkelijk door HLS gemaakte 

onkosten om betaling te verkrijgen, zowel gerechtelijke als 

buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de Klant. 

 

Artikel 9. Annulering door klant 

9.1 De Klant behoudt zich het recht voor om de Opdracht 

schriftelijk kosteloos te annuleren vanaf het moment dat de 

opdracht tot stand is gekomen, tenzij de Opdracht tot stand is 

gekomen binnen zes (6) weken voor aanvang van het 

Programma. De bedenktermijn bedraagt vijf (5) kalenderdagen, 

tenzij een wettelijk voorschrift anders bepaald. Het moment van 

annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst van de 

annulering door HLS. 

 

9.2 In het geval dat de Klant de Opdracht annuleert, is het 

volgende van toepassing: 

▪ Indien annulering na de bedenktijd en in de periode tot zes 

(6)  weken voor aanvang van het Programma plaatsvindt, 

dan dient de Klant 25% van de overeengekomen prijs te 

betalen; 

▪ Indien annulering na de bedenktijd en in de periode vanaf 

zes (6) weken tot aanvang van het Programma plaatsvindt, 

dan dient de Klant 100% van de overeengekomen prijs te 

betalen. 

 

9.3 Annulering van de Opdracht is pas geldig, indien de 

annulering door HLS is bevestigd. 

 

Artikel 10. Annulering door HLS 

10.1 Alle Programma’s worden gehouden onder voorbehoud van 

voldoende inschrijvingen. Bij onvoldoende inschrijvingen naar 

inzicht van HLS, behoudt HLS zich het recht voor om het 

Programma te annuleren tot uiterlijk vier (4) weken voor aanvang 

van het Programma. 

  

10.2 In het geval van annulering is HLS alleen gehouden tot 

compensatie van het inschrijfgeld. HLS is in geen geval gehouden 

tot enige schadevergoeding. 

 

II Incompany Seminars 

Artikel 12. Betaling  

12.1 De Klant betaalt de aanbetaling en vervolgens het restant 

van de prijs, zoals overeengekomen in de Opdracht, op een door 

HLS aan te wijzen bankrekening binnen veertien (14) 

kalenderdagen na dagtekening, doch uiterlijk voor aanvang van 

het Programma. 

 

12.2 Bij niet tijdige betaling van de factuur door de Klant, behoudt 

HLS zich het recht voor om de Opdracht te beëindigen. HLS is in 

dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Ook is HLS 

gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en 

komen alle werkelijk door HLS gemaakte onkosten om betaling te 

verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, 

voor rekening van de Klant. 

 

Artikel 13. Annulering door klant 

13.1 De Klant behoudt zich het recht voor om de Opdracht 

schriftelijk te annuleren. Het moment van annulering wordt 

bepaald door de datum van ontvangst van de annulering door 

HLS. 

 

13.2 In het geval dat de Klant de Opdracht annuleert, geldt het 

volgende: 

▪ Indien annulering in de periode tot zes (6) weken voor 

aanvang van het Programma plaatsvindt, dan dient de Klant 

de overeengekomen aanbetaling te betalen. 

▪ Indien annulering in de periode vanaf zes (6) weken tot 

aanvang van het Programma plaatsvindt, dan dient de Klant 

100% van de overeengekomen prijs te betalen. 

 

Artikel 14. Annulering door HLS 

14.1 HLS behoudt zich het recht voor om, in ieder geval doch niet 

uitsluitend bij overmacht of ziekte van de spreker, de Opdracht te 

verplaatsen of te annuleren naar keuze van HLS.  

 

14.2 In het geval van verplaatsing zullen partijen in overleg treden 

over een nieuwe datum voor het uitvoeren van het Programma. 

 

14.3 In het geval van annulering is HLS slechts gehouden de 

overeengekomen prijs in de Opdracht terug te betalen. HLS is in 

geen geval gehouden tot enige schadevergoeding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


