Algemene Voorwaarden
Per 1 mei 2018 voor alle door Goed Gebouw aangeboden
diensten, bijeenkomsten en trainingen

De Nieuwe Regeling
Op alle door Goed Gebouw aangeboden diensten en kennisproducten is de DNR 2011 van
toepassing. Deze kunt u downloaden via deze link: DNR 2011

Aanvullende voorwaarden
(artikel 1 t/m 9)
Aanvullend gelden de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden voor het afnemen van alle
door Goed Gebouw aangeboden bijeenkomsten en trainingen (artikel 1 t/m 9):

Artikel 1
Door aanmelding via e-mail of via de website verzoekt u (hierna te noemen: inschrijver) Goed
Gebouw om u met het aangegeven aantal deelnemers in te schrijven voor de door u
aangegeven bijeenkomst of training.

Artikel 2
Na bevestiging van uw inschrijving door Goed Gebouw, kunt u binnen twee werkdagen alsnog
afzien van uw inschrijving.

Artikel 3
Na twee werkdagen is uw inschrijving definitief. Daarbij is het niet van belang of er al een
concrete datum bekend is voor de training.

Artikel 4
Na definitieve inschrijving is inschrijver een aanbetaling verschuldigd van 50%. De overige
50% is verschuldigd na afloop van de training.
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Artikel 5
Indien er drie maanden na de definitieve inschrijving door Goed Gebouw nog geen datum is
gepland voor de bedoelde training die binnen vier weken vanaf die datum zal plaatsvinden,
kan inschrijver de inschrijving alsnog kosteloos annuleren en ontvangt u uw aanbetaling van
50% retour.

Artikel 6
a.
Tot twee weken voor de geplande trainingsdatum mag inschrijver kosteloos annuleren of een
andere deelnemer in plaats van de ingeschreven deelnemer laten deelnemen.

b.
Met inschrijver zal een nieuwe trainingsdatum worden gezocht. Daarbij zal de datum van
annuleren als nieuwe definitieve inschrijvingsdatum worden gehanteerd, zoals bedoeld in
artikel 3.

Artikel 7
Bij annulering door inschrijver binnen twee weken voor de geplande trainingsdatum bent u
50% van de met u overeengekomen deelnamekosten verschuldigd. U kunt ook een andere
deelnemer laten deelnemen in plaats van de ingeschreven deelnemer.

Artikel 8
Bij annulering door inschrijver binnen een week voor de geplande trainingsdatum bent u
100% van de met u overeengekomen deelnamekosten verschuldigd. U kunt ook een andere
deelnemer laten deelnemen in plaats van de ingeschreven deelnemer.

Artikel 9
Goed Gebouw behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren bij minde r
dan vier deelnemers. In dat geval wordt z.s.m. een nieuwe datum gepland. Daarbij zijn de
bovenbeschreven artikelen 5 en 6 onverminderd van kracht.

