
 

Algemene cursusvoorwaarden Boedha’s Gompa, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
registratienummer 08219714 

Artikel 1. Algemeen 
Deze algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, aanbiedingen, offertes  
en overeenkomsten van Boedha’s Gompa (hierna aangeduid met BG) aan/met een deelnemer met 
betrekking tot het (doen) verrichten van diensten en door BG, waaronder begrepen - doch niet 
gelimiteerd tot - het verzorgen van lezingen, opleidingen, seminars, trainingen, workshops, 
congressen, conferenties en retraite-bijeenkomsten (hierna gezamenlijk te noemen cursussen of 
cursus) alsmede het ter beschikking stellen van personen, ruimten en materialen, e.d. en alle daaruit 
voortvloeiende geschillen. 
 
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met BG overeengekomen te worden. 
Iedere cursusdeelnemer(ster) en/of degene die de betalingsverplichting aanneemt, wordt geacht van 
de inhoud van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermede akkoord te hebben verklaard 
op het moment van inschrijving. 
Cursussen vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname - uitsluitend 
te onzer beoordeling - kunnen wij bepalen dat de cursus geen doorgang vindt. In dat geval ontvangt 
de cursusdeelnemer(ster) uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bericht en zal het al 
betaalde cursusgeld binnen 2 weken worden terugbetaald. 
Bij overtekening van een cursus zullen wij de ontvangstdatum van het inschrijfformulier/aanmelding 
als selectiecriterium hanteren en de niet-toegelaten cursusdeelnemer(ster) hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis stellen. 
 
Onder cursusmateriaal wordt het aan de cursusdeelnemer verstrekte materiaal verstaan. Het 
eigendomsrecht van het materiaal zoals geleverd is dan overgegaan op de cursusdeelnemer(ster). 
Voorwaarden van het gebruik ervan staan vermeld in het cursusmateriaal. Het auteursrecht en 
distributierecht van het cursusmateriaal is eigendom van BG of de auteur. 
 
Artikel 2. Inschrijving 
Tenzij in enig cursusaanbod van BG anders staat vermeld, kan de cursusdeelnemer(ster) zich 
uitsluitend schriftelijk of via de internet site van BG inschrijven voor een cursus middels het door BG 
verstrekte inschrijfformulier of vermelde procedure. De cursusdeelnemer(ster) dient alle in dit 
formulier als verplicht aangegeven vragen volledig te (laten) beantwoorden.  
Indien de cursus een bepaald opleidingsniveau, dan wel een gewenste voorkennis verlangt, wordt dit 
door BG niet gezien als een deelnemingsvoorwaarde maar als een indicatie onzerzijds met betrekking 
tot de te verwachten moeilijkheidsgraad. Niettemin kan bepaalde voorkennis vereist zijn om de 
cursus met succes te kunnen afronden. In uitzonderlijk gevallen kan dit wel een vereiste voor 
toelating zijn. 
Inschrijvingen worden slechts dan geacht door BG te zijn aanvaard wanneer wij een 
inschrijfbevestiging hebben gezonden. 
 



Artikel 3. Betaling 
Tenzij anders overeengekomen zijn alle cursusprijzen: inclusief het cursuspakket, maar exclusief 
examengeld (indien van toepassing inclusief omzetbelasting ), verblijfskosten en kosten voor 
overnachting. 
De door BG gestuurde inschrijfbevestiging is tevens de rekening. Het volledige cursusgeld dient 
binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. 
 
Artikel 4. Annulering 
Voor elke inschrijving via het aanmeldformulier op de website geldt een bedenktermijn van 7 
werkdagen. Men kan zich afmelden door het zenden van een email van afmelding met de naam en 
de betreffende cursus gericht aan ons emailadres. Wij sturen u een bevestiging van afmelding per 
omgaande. 
 
Annulering door cursusdeelnemer(ster)   
Annulering van de cursus dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering:  

• tot 4 weken voor de aanvang van de cursus zal 75% van het cursusgeld worden 
gerestitueerd.  

• binnen 4 tot 2 weken voor de aanvang van de cursus zal 50% van het cursusgeld worden 
gerestitueerd. 

• binnen 2 weken voor aanvang van de cursus zal geen cursusgeld worden gerestitueerd.  
• na aanvang van de cursus (of verzuim) ontstaat geen recht op gehele of gedeeltelijke 

restitutie van gedane of verschuldigde betalingen.  
Bij verhindering kan, in overleg, een vervanger worden aangemeld. 
 
Een beroep op overmacht door de cursusdeelnemer(ster) (bijv. ziekte, onmisbaarheid in het bedrijf) 
laat de verplichting tot het nakomen van de financiële verplichtingen door cursusdeelnemer(ster)  
jegens BG onverlet. 
 
Indien de cursus wordt geannuleerd vanwege overmacht bij de cursusleider wordt de 
cursusdeelnemer(ster) in de gelegenheid gesteld om op een later tijdstip de cursus te volgen als het 
lesprogramma dit toestaat. Indien de cursusdeelnemer(ster) dit wenst kan het cursusgeld worden 
terugbetaald. De cursusdeelnemer(ster) moet daartoe binnen twee weken na de datum van de 
geannuleerde cursus per email een verzoek indienen. Kosten, die de cursusdeelnemer(ster) heeft 
moeten maken om naar de cursusplaats te komen, komen niet in aanmerking voor vergoeding. 
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid 
5.1) Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is. 
Indien wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de opgegeven cursusdata zijn wij niet 
aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade (zoals bijvoorbeeld niet gewerkte 
uren). Onder overmacht wordt verstaan: Iedere van onze wil onafhankelijke of onvoorzienbare 
omstandigheid waardoor wij ons genoodzaakt achten af te wijken van de opgegeven cursusdata 
zoals ziekte van de cursusleider. 
5.2) De deelnemer vrijwaart BG tegen alle vorderingen van derden - waaronder begrepen doch niet 
beperkt tot de werkgever dan wel werknemers van de deelnemer - die hetzij rechtstreeks hetzij 
indirect voortvloeien uit de overeenkomst. De vrijwaring als hiervoor aangegeven, omvat mede de 
kosten van verweer. 
5.3) Indien BG aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid 
beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van BG in dat 
geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden 
dan ook geen verzekering aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van BG 
beperkt tot maximaal het bedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de 



overeenkomst voor een cursus aan BG heeft voldaan. BG is nimmer aansprakelijk voor indirecte of 
gevolgschade. BG is voorts niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of 
nalaten van door BG bij de uitvoering van de opleiding betrokken derden. De deelnemer is steeds 
bevoegd de schade van BG zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe BG alle 
medewerking zal verlenen.  
5.4 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen 
worden mede bedongen ten behoeve van de door BG bij de uitvoering van de cursus ingeschakelde 
derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen. 
Bovendien wordt de deelnemer geacht een beperking van de aansprakelijkheid van genoemde 
derden ten opzichte van BG te aanvaarden. 
 
Artikel 6. Aanwijzingen 
De cursusdeelnemer(ster) zal te allen tijde de aanwijzingen, regels en instructies van de 
medewerkers en vrijwilligers van BG, en de zaaleigenaar, opvolgen om een goed verloop van de 
cursus mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan regels betreffende (brand-)veiligheid, 
handhaven van nachtrust, constructief en respectvol gedrag tijdens de cursus, enz. Bij weigering kan 
BG of haar vertegenwoordiger beslissen om de cursusdeelnemer(ster) te verwijderen en verdere 
toegang en deelname te ontzeggen, waarbij het recht op restitutie van cursusgeld vervalt. 
 
Artikel 7. Overmacht 
7.1 In het geval dat BG door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening 
geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft BG het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van BG, zonder dat 
BG tot vergoeding van enige schade is gehouden. 
7.2 Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van 
de  leraar/cursusleider, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of 
overlijden van de  leraar/cursusleider dan wel naasten van de leraar/cursusleider en omstandigheden 
in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de leraar/cursusleider veroorzaken. 
 
Artikel 8. Rente en kosten 
Indien betaling en/of annulering niet op de juiste wijze en binnen de daarvoor gestelde termijn 
hebben plaats gevonden, is de cursusdeelnemer(ster) van rechtswege in verzuim en vanaf 14 dagen 
na factuurdatum de wettelijke rente verhoogd met vijf procent per (gedeelte van een) maand 
verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de 
cursusdeelnemer(ster). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met 
inbegrip van voornoemde rente door de cursusdeelnemer(ster) verschuldigde bedrag met een 
minimum van 500 euro. 
 
Artikel 9. Intellectueel eigendom 
Het is niet toegestaan om enig(e) van of namens BG in het kader van de cursus verkregen informatie 
en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, 
te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding is 
uitdrukkelijk verboden. BG dan wel de leraar/cursusleider is auteursrechthebbende op het 
lesmateriaal, voor zover het lesmateriaal niet anders vermeld. De deelnemer vrijwaart BG tegen alle 
vorderingen van derden die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit het in strijd handelen, 
dan wel nalaten, met deze bepaling. Alle verstrekte (cursus-)materialen zijn uitsluitend bestemd voor 
persoonlijk gebruik. 
  



Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens. 
Alle verstrekte persoonlijke gegevens kunnen in een bestand worden opgeslagen en worden gebruikt 
voor interne en externe verwerking, noodzakelijk om een verantwoord relatiebeheer te kunnen 
voeren. BG stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden. 
Cursusdeelnemer(ster) beschikt altijd het recht van toegang tot en verbetering van de door hem of 
haar aan BG toevertrouwde gegevens. Indien men geen informatie meer wenst te ontvangen van BG 
dient met dit schriftelijk mee te delen. 
 
Artikel 11. Slotbepaling. 
In gevallen waarin deze cursusvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van BG. 
 
Tilburg, 22 februari 2014 


