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Aanvullende leveringsvoorwaarden: 

Aanvullend op de algemene voorwaarden van het NRTO hanteert Beldman Opleidingen de volgende 

aanvullende leveringsvoorwaarden: 

 

1. Intellectuele eigendomsrechten 

1.1 Het auteursrecht en/of elk andere intellectueel eigendomsrecht op het Onderwijsmateriaal of 

enig ander werk voorvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, berust bij 

Beldman Opleidingen dan wel derden. De intellectuele eigendomsrechten berusten nimmer bij de 

Opdrachtgever. 

1.2 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Beldman Opleidingen vervaardigde en/of ter 

beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het 

is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beldman Opleidingen niet 

toegestaan om: - Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen 

en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf 

of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan 

ook, elektronisch, mechanisch of anderszins. - Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af 

te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen. 

 

2. Geheimhouding 

Beldman Opleidingen verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig 

te bewaren. Deze gegevens zal Beldman Opleidingen niet dan na voorafgaand overleg met 

Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door 

Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Beldman Opleidingen ter beschikking gestelde gegevens zal 

Beldman Opleidingen vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

 

3. Overmacht 

Indien Opdrachtnemer vanwege ziekte of andere omstandigheid een bijeenkomst van een opleiding 

niet kan verzorgen, zal Opdrachtnemer naar een vervanger zoeken. Indien dat niet lukt, dan wordt 

gezamenlijk gezocht naar een alternatieve datum waarop de bijeenkomst kan plaatsvinden. Indien 

Deelnemer niet bij die betreffende bijeenkomst aanwezig kan zijn, dan ontvangt Deelnemer of 

Opdrachtgever geen restitutie van de betaalde prijs voor die dag. 

 

4. Bedenktermijn 

Voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn 

geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het 

bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. 


