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Indien de opdracht (mede) strekt tot het verzorgen van een cursus door CompLions-GRC, zijn daarop de
aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
Bij een interne cursus is opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door CompLions-GRC
benodigde faciliteiten, waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende cursusruimte, computers,
beamer(s), internetaansluiting, koffie/thee en lunchfaciliteiten, alsmede het afhandelen van de
inschrijvingen. Bij een algemene cursus zal CompLions-GRC zelf zorgdragen voor de benodigde faciliteiten
voor de betreffende cursus.
Bij een interne cursus heeft opdrachtgever tot 14 (veertien) kalenderdagen voor de (eerste) datum van
de cursus het recht om de cursus te annuleren of te verzetten. Eventuele annulerings- en/of
wijzigingskosten voor reeds geboekte faciliteiten, waaronder mede begrepen reiskosten of
hotelovernachtingen voor de trainer(s), zijn voor rekening van opdrachtgever.
Bij een algemene cursus geschiedt deelname op volgorde van inschrijving. CompLions-GRC zal de
inschrijving per e-mail bevestigen of onder opgaaf van redenen weigeren. Indien een inschrijving van
opdrachtgever CompLions-GRC pas bereikt nadat het maximaal aantal deelnemers aan de cursus is bereikt,
zal CompLions-GRC de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer.
CompLions-GRC zal hierover tijdig mededeling doen.
Het is CompLions-GRC toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de cursus te wijzigen.
Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de cursus op de hoogte
gesteld.
Opdrachtgever heeft tot 5 (vijf) werkdagen voor de (eerste) datum van de algemene cursus het recht om
deelname te annuleren. De prijs voor deelname wordt dan kwijtgescholden. Bij annulering binnen 5 (vijf)
werkdagen blijft de overeengekomen prijs verschuldigd. Opdrachtgever is tot en met de (eerste) dag van
de algemene cursus gerechtigd een vervanger aan te melden; dit geldt niet als annulering.
Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor de cursus behoudt CompLions-GRC zich het recht voor uiterlijk 2
(twee) werkdagen van tevoren, deze cursus te laten vervallen. Opdrachtgever krijgt dan de mogelijkheid de
cursus op een ander tijdstip te volgen. Indien CompLions-GRC de cursus annuleert, zal CompLions-GRC het
reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag voor de geannuleerde cursus restitueren, maar is
CompLions-GRC niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de opdrachtgever in
verband met die annulering.
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Cursus: een door CompLions-GRC verzorgde of aangeboden cursus, workshop, opleiding, lezing of
training.
Algemene cursus: een cursus verzorgd op initiatief van CompLions-GRC bedoeld voor meerdere partijen.
Dit betreft veelal een klassikale training, verzorgd op de locatie van CompLions-GRC.
Interne cursus: een cursus verzorgd op verzoek van en op locatie van opdrachtgever, gericht op
medewerkers van opdrachtgever.
Opdrachtgever: voor ieder persoon en/of juridische entiteit waarvoor CompLions-GRC diensten verleent
en/of werkzaamheden uitvoert op grond van een contract voor diensten als onderdeel van de
driehoeksrelatie.
Deelnemer: een deelnemer is een persoon die door de klant wordt gestuurd om deel te nemen aan een
training, workshop, lezing of cursus die wordt verzorgd door CompLions-GRC.
CompLions-GRC: CompLions-GRC B.V., gevestigd aan de Keulenstraat 8E, 7418 ET, Deventer,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68855753.

Benodigdheden
Voor het volgen van een cursus is een (eigen) laptop vereist, voorzien van Wireless internet. Indien
opdrachtgever hier niet over beschikt, dient men vooraf contact op te nemen met CompLions-GRC.

Voorwaarden cursussen
CompLions-GRC

VERTROUWELIJK
Pagina 1 van 1

Versie: 1.0
Datum: 01-2021

