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Deel I - ALGEMEEN  
1. Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 
overeenkomst welke wordt aangegaan via het 
inschrijfformulier tussen Euro Port Business School 
(EPBS) Amsterdam B.V en de deelnemer/organisatie, 
alsmede op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg 
zijn. 
 
2.  Begrippen 
a. Euro Port Business School (EPBS) Amsterdam B.V. is 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Rotterdam onder nummer 24398211 
gevestigd te Rotterdam. 
b. Activiteit: Onder een activiteit wordt verstaan een door 
Euro Port Business School (EPBS) Amsterdam B.V 
georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, 
congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis.  
- ”Gesloten” activiteit: Een “gesloten” activiteit is een 
activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit 
een organisatie of een beperkt aantal met name 
genoemde organisaties. Het programma van de gesloten 
activiteit wordt dan in nauwe samenwerking en overleg 
met de opdrachtgever samengesteld. 
c. Deelnemer: Onder een deelnemer wordt verstaan de 
persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of 
heeft doen inschrijven. 
d. Inschrijving: Onder inschrijving dient in dit verband te 
worden verstaan het zich op de aangegeven wijze met 
behulp van het daartoe aangewezen inschrijfformulier 
geldig aanmelden voor een Opleiding. 
e. Annulering: Onder annulering dient in dit verband te 
worden verstaan de aangetekende schriftelijke opzegging 
van deelname aan een Opleiding door een Deelnemer. 
f. Cursusgeld: Onder cursusgeld dient in dit verband te 
worden verstaan het bedrag dat Euro Port Business 
School (EPBS) Amsterdam B.V.  hanteert voor deelname 
aan een Opleiding. 
 

3. Geldigheid algemene voorwaarden  
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze 
leveringsvoorwaarden bij elke door Euro Port Business 
School (EPBS) Amsterdam B.V. georganiseerde activiteit 
van toepassing. 
 

4. Schriftelijk materiaal en mondelinge aan 

wijzingen  
1. Op het door Euro Port Business School (EPBS) 
Amsterdam B.V. in het kader van een activiteit verstrekte 
schriftelijke ondersteunende materiaal rust auteursrecht. 
Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) 
vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende(n).  
2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed 
mogelijk samengesteld op basis van wetenschappelijk 
onderzoek en/of praktische ervaring. Euro Port Business 
School (EPBS) Amsterdam B.V. aanvaardt echter geen 
enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of 
interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in 
het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van 
mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de 
activiteit gegeven. 
 

5. Overmacht  
1. Indien het voor een docent van Euro Port Business 
School (EPBS) Amsterdam B.V. door overmacht 
onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal Euro 
Port Business School (EPBS) Amsterdam B.V. trachten 
een vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter 
niet mogelijk blijkt, houdt Euro Port Business School 
(EPBS) Amsterdam B.V. zich het recht voor, de 
bijeenkomst naar een nader door Euro Port Business 
School (EPBS) Amsterdam B.V. te bepalen datum te 
verschuiven. 
 

 

6. Schade als gevolg van niet doorgaan van de 

activiteit 
1. Euro Port Business School (EPBS) Amsterdam B.V. is 
niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of 

degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden 
ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit.  
 

7. Wijziging docenten 
1. Euro Port Business School  (EPBS) Amsterdam B.V. 
behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding 
te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of 
cursusleiding in publicaties, advertenties etc. door Euro 
Port Business School (EPBS) Amsterdam B.V. bekend zijn 
gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht 
voortvloeit zijn inschrijving te annuleren. 
 
 

 

Deel II - “GESLOTEN” ACTIVITEITEN  
 

8. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden 

voor gesloten activiteiten  
1. Euro Port Business (EPBS) Amsterdam B.V. verplicht 
zich een gesloten activiteit uit te voeren overeenkomstig 
het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde 
prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 
3 maanden na dagtekening van de offerte de opdracht 
verstrekt.  
2. Na het verstrekken van de opdracht, en nadat alle 
relevante gegevens, (om de toelating van de Deelnemer 
te kunnen beoordelen)  voor de facturatie bekend zijn, 
ontvangt de opdrachtgever een nota voor het met de 
uitvoering gemoeide bedrag. Deze dient binnen 14 dagen 
na dagtekening van de nota te worden voldaan.  
3. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de 
betalingstermijn is verstreken, is de organisatie voor elke 
verdere overschrijding van de betalingstermijn met een 
maand of gedeelte daarvan aan Euro Port Business 
School (EPBS) Amsterdam B.V. een rente wegens te late 
betaling verschuldigd van 1% van het verschuldigde 
bedrag.   

 
9. Annulering en wijziging van gesloten activiteiten 
1. Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte 
opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of 
annuleert, brengt Euro Port Business School (EPBS) 
Amsterdam B.V.  de reeds door haar gemaakte en uit de 
annulering van voor de uitvoering aangegane 
verplichtingen voortvloeiende kosten in rekening. 
Verschuldigd is minimaal 75% van het oorspronkelijke 
voor uitvoering van een gesloten activiteit 
overeengekomen bedrag. 
 

Deel III - OVERIGE BEPALINGEN 
 

10. Ontbinding 
1. Indien de Deelnemer of degene die de Deelnemer doet 
inschrijven één van zijn verplichtingen jegens Euro Port 
Business School (EPBS) Amsterdam B.V. niet, niet tijdig 
of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling 
aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn 
onderneming beëindigt, dan komt Euro Port Business 
School (EPBS) Amsterdam B.V. het recht toe zonder dat 
rechterlijke tussenkomst en/of een nadere 
ingebrekestelling is vereist door middel van een 
schriftelijke verklaring (alle) met de contractspartij 
gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden en recht op vergoeding van alle directe, 
indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, 
onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten. 
2. Indien Euro Port Business School (EPBS) Amsterdam 
B.V. ook na een daartoe strekkende schriftelijke 
aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt, kan de Deelnemer of degene die de 
Deelnemer doet inschrijven de betrokken overeenkomst 
voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter 
aanspraak te kunnen maken op vergoeding van 
ontbindingschade. 
 

11. Toepasselijk recht 
1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden 
uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 
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12. Geschillenbeslechting 
1. Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts 
door een der partijen als zodanig worden beschouwd – 
voortvloeiende uit of verband houdende met een 
aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan 
en/of met Euro Port Business School (EPBS) Amsterdam 
B.V. zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht 
door de bevoegde Rechter in het Arrondissement 
Arnhem. 
 

13. Slotbepaling 
1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden 
niet voorzien zal door de directie van Euro Port Business 
School (EPBS) Amsterdam B.V. in overleg met 
betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen. 

 


