Aanmeldingsformulier examens
Uw gegevens
Achternaam……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………m/v
Voornaam en voorletters…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Privé-adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode………………………………………………………………

Plaats…………………………………………………………………………………….

Telefoon ……………………………………………………………..

Mobiel……………………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………….

Geboorteplaats ……………………………………………………………………

E-mailadres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Werkgever
Naam bedrijf ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode………………………………………………………………

Plaats………………………………………………………………………………………

Telefoon ………………………………………………………………

Fax …………………………………………………………………………………………

E-mailadres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ OTIB □ OOM □ A+O □ anders, nl ………………………………………………………………………………
Nieuwsbrief ontvangen? □ Ja, houd mij op de hoogte.
Scholingsfonds

Examen
Examennaam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum …………………………………………………………………

Examenprijs …………………………………………………………………………

Afnamelocatie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Factuur

□

□

□

De factuur voor het examen dient te worden verstuurd naar
kandidaat
werkgever*
anders
*Indien de factuur naar de werkgever moet worden gestuurd, dient deze mede te ondertekenen.
Als het factuuradres afwijkt van de bovengenoemde gegevens, noteert u dan hieronder het factuuradres.
Naam bedrijf ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon/afdeling ………………………………………

o.v.v. opdrachtnummer ……………… (indien van toepassing)

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode …………………………………………………………………

Plaats ……………………………………………………………………………………

Ondertekening
Ondergetekende verklaart de betalingsverplichting op zich te nemen en op de hoogte te zijn van de Algemene
Voorwaarden van Stichting Kenteq. De algemene voorwaarden zijn op de achterkant van dit
aanmeldingsformulier vermeld.
Datum

Handtekening kandidaat

Handtekening werkgever

………………………

…………………………………….

……………………………………….

Stuur het ingevulde formulier naar:
Stichting Kenteq
T.a.v. Cursussen
Postbus 81
1200 AB HILVERSUM
Wij helpen u graag bij uw aanmelding. Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via:
T 088 – 444 99 00, E cursussen@kenteq.nl of kijk op www.kenteq.nl voor meer informatie.

Algemene Voorwaarden Stichting Kenteq
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Stichting
Kenteq, verder te noemen Kenteq. Afwijkingen van deze algemene
voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als Kenteq die
schriftelijk heeft bevestigd. Kenteq wijst de toepassing van
algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de
hand, tenzij schriftelijk overeengekomen met een andere partij.
Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst
tot stand na schriftelijke aanvaarding of bevestiging van een
opdracht, schriftelijk of digitaal, of als door ons een begin is
gemaakt met de uitvoering.
Informatieverstrekking
Kenteq is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of
namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie. Opdrachtgever vrijwaart Kenteq voor schade van derden
als gevolg van door hem aan Kenteq gegeven onjuiste en/of
onvolledige informatie.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Kenteq wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt
tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten
gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de
directe schade, de redelijke kosten gemaakt ter beperking van
de directe schade en de redelijke kosten die de opdrachtgever
moet maken om de prestatie van Kenteq aan de overeenkomst
te laten beantwoorden. De directe schade is in elk geval
beperkt tot € 100.000 en wordt niet vergoed indien de
overeenkomst door de opdrachtgever wordt ontbonden.
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is
met een looptijd langer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl.
BTW) voor één jaar.
2. De aansprakelijkheid van Kenteq voor schade door dood, letsel
of beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan
€ 1.250.000 per aanspraak en € 2.500.000 per jaar.
3. Aansprakelijkheid van Kenteq voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of
verlies van data en alle andere vormen van schade dan
genoemd in de leden 2 en 3, uit welken hoofde dan ook, is
uitgesloten.
4. De in voorgaande leden genoemde beperkingen komen te
vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van Kenteq of haar leidinggevenden.
5. Opdrachtgever vrijwaart Kenteq en de door haar ingeschakelde
personen tegen alle aanspraken van derden die met de
uitvoering van de opdracht samenhangen.
Facturering en betaling
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij
gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en wordt aanspraak gemaakt op een rentevergoeding van
1% per maand vanaf de vervaldag van de afzonderlijke facturen tot
de dag der algehele voldoening.
Indien de opdrachtgever particulier is, worden aan deze
incassokosten in rekening gebracht op grond van het ‘besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ zoals genoemd
in artikel 6 : 96 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
De incassokostentarieven ingevolge het besluit zijn:
Minimumtarief € 40,00
15,0% over de eerste € 2.500,00
10,0% over de volgende € 2.500,00
5,0% over de volgende € 5.000,00
1,0% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,00
Indien de opdrachtgever een zakelijke relatie is, althans geen
particulier, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke
incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom
vermeerderd met reeds vervallen rente, zulks met een minimum
van € 40,00.
Auteurs- en andere rechten
Kenteq houdt over haar lesmateriaal (onverschillig de wijze waarop
dat lesmateriaal ter beschikking wordt gesteld) alle auteurs- en
andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Kenteq mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of
openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden
ter beschikking te stellen. Intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot door Kenteq verleende diensten blijven uitsluitend bij
haar berusten, ook indien deze rechten het gevolg zijn van of
ontstaan uit de opdracht.

Opleidingen en trainingen
Annulering door de opdrachtgever
Opdrachtgevers kunnen opdrachten tot vier weken voor aanvang
van de eerste lesdag schriftelijk annuleren. Lesgeld is dan niet
verschuldigd. Eventueel overeengekomen bedragen voor
ontwikkeling en voorbereiding moeten in dat geval echter wel
worden betaald. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is
de datum van ontvangst van de annulering door Kenteq bepalend.
Bij annulering door opdrachtgever binnen een termijn van vier
weken zijn lesgeld, kosten voor lesmateriaal en examen volledig
verschuldigd. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave
van reden niet verschijnt of als de opdrachtgever een opdracht na
de eerste lesdag voortijdig beëindigt.
De opdrachtgever mag tot twee dagen vóór aanvang van een
opleiding of training in de plaats van de opgegeven deelnemer een
ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan
de toelatingsvereisten voor de opleiding of training en het eventueel
af te leggen examen voldoet. Kenteq brengt voor deze wijziging aan
de opdrachtgever € 70,00 aan administratiekosten (per mutatie) in
rekening.
Annulering door Kenteq
Kenteq behoudt zich het recht voor om evenementen te annuleren
of te verplaatsen. De opdrachtgever mag in dat geval de opdracht
annuleren en is dan geen lesgeld of andere kosten verschuldigd.
Indien een lesdag na aanvang van de opleiding of training door
overmacht aan de zijde van Kenteq niet door kan gaan, zorgt
Kenteq voor een vervangende datum. Hiervoor is aan Kenteq geen
vergoeding verschuldigd. Eventuele verletkosten komen in het geval
van annulering niet voor rekening van Kenteq.
Lesmateriaal
Eigendomsvoorbehoud
Kenteq blijft eigenaar van door haar verkocht lesmateriaal zolang de
koopprijs niet betaald is. Kenteq is bevoegd het lesmateriaal zonder
verdere ingebrekestelling terug te nemen indien de wederpartij
ondanks sommatie nalaat te betalen. De wederpartij is niet bevoegd
om verkocht maar nog niet betaald lesmateriaal aan derden over te
dragen of te verpanden. Als Kenteq een beroep doet op haar
eigendomsvoorbehoud, wordt daarmee de betreffende
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per direct
ontbonden.
Retourzendingen
Kenteq zal met aanvragen tot retourzending van lesmateriaal en
creditering van de factuur onder aftrek van kosten per aanvraag
instemmen, indien wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden:
 De factuurdatum is niet ouder dan veertien dagen.
 Het betreft courant lesmateriaal in originele staat en
verpakking.
 De kosten van de retourzending komen voor rekening van de
verzender.
Examens
Indien het verschuldigde lesgeld (inclusief kosten voor lesmateriaal
en examen) niet tijdig en volledig is voldaan, volgt uitsluiting van
deelname aan het examen.
Advieswerkzaamheden
Kenteq zal behoudens andersluidende afspraken haar
werkzaamheden declareren op basis van de bij haar geldende
uurtarieven. Er wordt een gedifferentieerd uurtarief gehanteerd dat
afhankelijk is van functie en niveau van de medewerker die de
werkzaamheden verricht. Door Kenteq in redelijkheid gemaakte
kosten, daaronder mede begrepen de kosten van noodzakelijk
geachte inschakeling van derden, worden steeds afzonderlijk als
verschotten in rekening gebracht.
Reisuren worden eveneens als aan de uitvoering van de opdracht
bestede tijd verantwoord en in rekening gebracht. Kenteq kan
tussentijds declareren op basis van de daadwerkelijk aan de
opdracht bestede tijd. Kenteq is gerechtigd haar tarieven eenmaal
per jaar opnieuw vast te stellen. Zij zal opdrachtgever hierover
informeren met inachtneming van een redelijke termijn.
Privacyreglement
Op de dienstverlening van Kenteq is de privacyverklaring zoals
gepresenteerd op www.kenteq.nl onder de titel ‘Proclaimer en
privacy’ van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en gaan in per 1 mei 2016.
Vastgesteld op 4 april 2016

G.M.J. Driessen
Directeur
Stichting Kenteq
Olympia 6-8,
1213 NP Hilversum
Postbus 81
1200 AB Hilversum
T 088 – 444 99 00

IBAN NL 41ABNA0404395538
BIC: ABANANL2A
KvK: 40530750
BTW nr: 0025.65.195B01
E serviceteam@kenteq.nl

