
 

Algemene voorwaarden Studiedag Fonologie, de volgende (s)tap. 
 

Op de betaling van de facturen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 
1. Als u zich aanmeldt voor de studiedag, verbindt u zich daarmee tot betaling van het volledige 

cursusgeld vóór aanvang. Bij geen betaling bent u niet ingeschreven. 

2. U hoort zo snel mogelijk na aanmelding, maar minstens 5 dagen van tevoren of de studiedag 
door kan gaan. Indien de studiedag geannuleerd moet worden, ontvangt u per omgaande het 
reeds door u betaalde cursusgeld retour, behoudens omstandigheden van overmacht. 

3. Om organisatorische redenen is afmelding door uzelf voor de studiedag slechts mogelijk tot drie 
weken voor de geplande datum. U mag echter een plaatsvervanger voordragen, mits u de 
gewijzigde gegevens per omgaande doorgeeft. In dat geval bent u alleen administratiekosten 
verschuldigd (€15,-). 

4. De gedeclareerde cursusgelden zijn direct na aanmelding – na verloop van de op de factuur 
vermelde betalingstermijn – (zonder korting) opeisbaar. 

5. Indien u aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaar maakt, moet u dit uiterlijk 7 dagen na 
ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de 
declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt 
aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de hierna genoemde 
termijnen. 

6. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, bent 
u in gebreke en is de declarant gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, 
invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die 
maatregelen welke de declarant moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot 
volledige betaling door de debiteur te komen. De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen 
ten laste van de debiteur. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van 
juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten. 

7. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien 
u de rekening rechtstreeks door uw werkgever aan de declarant laat voldoen. 

8. Na het verstrijken van het onder punt 7 gestelde termijn, is de declarant gerechtigd, zonder een 
nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De 
debiteur is de wettelijke rente verschuldigd. 

9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of 
buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde 
ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 40,- (veertig euro), dit alles exclusief 
eventueel verschuldigde BTW. 

10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de 
debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de cursusaanbieder / declarant 
beslissend. 

11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst 
betreffen of hiermee verband houden, kunnen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde 
rechtbank in het arrondissement waaronder de declarant valt. Indien het geschil tussen partijen 
niet tot diens bevoegdheid behoort, zijn wij (of: is de declarant) ook gerechtigd het geschil 
aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht. 
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