Algemene voorwaarden Professionals 4Future programma
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze Algemene voorwaarden van het Professionals 4Future programma zijn een aanvulling
op de Leveringsvoorwaarden van 4Future Marketing B.V.
(www.4future.com/leveringsvoorwaarden).
1.2 Wanneer sprake is van verschillen in de genoemde leveringsvoorwaarden gelden de
bepalingen die zijn vastgelegd in de voorwaarden 'Professionals 4Future'.
1.3 De trainingen worden verzorgd door 4Future Marketing B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 64468933, hierna te noemen 4Future. Waar gesproken wordt
over ‘training’ wordt bedoeld: het betreffend training- en coachingprogramma van 4Future.
1.4 Waar gesproken wordt over 'Opdrachtgever' is dit de persoon of organisatie in wiens
opdracht 4Future de training(en) verzorgt.
1.5 Waar gesproken wordt over 'Cursist' is dit de persoon of de medewerker van Opdrachtgever
die zich inschrijft voor een training.
Artikel 2. Aanmelding en bevestiging
2.1. De aanmelding voor een training geschiedt elektronisch (per e-mail of via het
aanmeldformulier op de website van 4Future).
2.2. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de Opdrachtgever per e-mail een bevestiging en
een factuur. Indien de gewenste training is volgeboekt, wordt daarvan mededeling gedaan en
biedt 4Future een alternatief aan.
Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
3.2 Bij de prijs zijn inbegrepen: de kosten van trainingsmateriaal, koffie en thee en de
arrangementskosten exclusief de kosten van eventuele overnachting(en).
3.3 De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum en minimaal twee werkdagen voor
aanvang van de training, te zijn voldaan. Door het niet nakomen van de betalingsverplichting
vervalt het recht van de Cursist om deel te nemen aan de training.
Artikel 4. Annulering en vervanging door Opdrachtgever
4.1 Annulering door Opdrachtgever is mogelijk tot dertig dagen voorafgaand aan de training en
dient per e-mail te geschieden. Daarna bedragen de annuleringskosten 100% van het
gefactureerde bedrag.

4.2 De Cursist kan zich laten vervangen, mits dit minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de
training per e-mail wordt gemeld, met vermelding van de persoonsgegevens van de
vervanger. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Artikel 5. Wijziging dan wel annulering door 4Future
5.1 4Future behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te
brengen in het trainingsrooster en/of de trainingstijden. 4Future zal al het redelijke in het
werk stellen om de training conform het gepubliceerde rooster of de gemaakte afspraken te
verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een training door omstandigheden
geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal 4Future al
het redelijke in het werk stellen om de training te voltooien of op een later tijdstip te
verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde trainingsgelden worden
gerestitueerd.
5.2 4Future behoudt zich het recht voor een training wegens een niet gehaald minimumaantal
inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven Cursisten zullen dan uiterlijk vijf werkdagen
voor aanvang van de training van een dergelijke annulering bericht ontvangen en reeds
betaalde trainingsgelden worden gerestitueerd.
Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten
6.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door 4Future verstrekte trainingsmaterialen,
software of andere (aanvullende) documentatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te
vermenigvuldigen, te verspreiden, te wijzigen of anderszins te gebruiken.
6.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, is het Opdrachtgever toegestaan de
verstrekte materialen en documenten te laten gebruiken uitsluitend door de Cursisten, in de
uitoefening van hun functie, mits dit gebruik in overeenstemming is met het doel van de
training.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van 4Future is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil
zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven (deel van de) prestatie. Elke andere
aansprakelijkheid is uitgesloten, waaronder aansprakelijkheid door eventuele fouten in
communicatie-uitingen. De door 4Future te betalen schadevergoeding zal nimmer meer
bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst reeds
gefactureerde en betaalde bedragen.
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