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Aanvullende voorwaarden Evenementen, Trainingen en Workshops  

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassingen op de organisatie en uitvoering van 

alle evenementen, trainingen en workshops door Ida Social Media Coach, handelsnaam van 

IDA Interim Development Advice.  

De Algemene Voorwaarden Dienstverlening blijven onverminderd van kracht en zijn terug te 

vinden op de website Ida Social Media Coach / Contact.  

Artikel 1 - Inschrijven  

Inschrijving voor een evenement, training of workshop geschiedt door u in te schrijven via het 

desbetreffende website formulier. De inschrijving is pas definitief nadat uw verzoek via e-mail 

is bevestigd. Daarnaast is het ook mogelijk om een op maat gemaakte training of workshop 

aan te vragen, hiervoor ontvangt u een offerte. Pas na vaststelling van de definitieve datum 

en ondertekening van de offerte is de overeenkomst bindend.   

Artikel 2 - Prijzen  

Voor de tariefstelling van onze producten en diensten verwijzen wij u naar de op de website 

vermelde prijzen. Veel van onze producten en diensten worden op maat gemaakt en 

hiervoor ontvangt u een offerte met prijsopgave.  

Artikel 3 – Annulering 

Annulering van de aanmelding is uitsluitend schriftelijk (of per e-mail) mogelijk.   

Bij annulering zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: 

4 weken voor datum van aanvang: geen kosten 

2 weken voor datum van aanvang: 50% van het factuurbedrag 

 

Als er binnen de termijn van 2 weken voor datum van aanvang een verzoek tot annulering 

wordt ingediend, zal 100% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.  

U heeft het recht een verzoek tot verplaatsing in te dienen, een andere deelnemer aan te 

melden of uw deelname naar een later tijdstip te verplaatsen. Dit ontslaat u echter niet van 

uw betalingsverplichting.  

Artikel 4 – Eigendom 

Ida Social Media Coach behoudt zich alle rechten van intellectuele, auteursrechtelijke en 

industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Ida Social Media Coach verschafte 

educatieve materialen of middelen. De deelnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming educatieve materialen op enigerlei wijze aan derden af te staan, in 

gebruik te geven, te kopiëren, te openbaren dan wel te vermenigvuldigen op welke wijze dan 

ook.  
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Artikel 5 - Acceptatie  

Door inschrijving geeft de opdrachtgever / deelnemer te kennen deze aanvullende 

voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Ida 

Social Media Coach en de opdrachtgever / deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 

anders overeengekomen.  

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

Ida Social Media Coach is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder 

meer vertragingsschade, welke verband houden met het verloren gaan van gegevens ten 

gevolge van het niet doorgaan of niet naar behoren functioneren van haar educatieve 

materialen en/of leermiddelen of enigerlei andere gevolgschade.    

Artikel 7 – Overmacht  

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van 

de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever / deelnemer en Ida Social 

Media Coach gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven.  

  

  

  

 

 

 


