MASTERCLASS VOORWAARDEN

INSCHRIJFVOORWAARDEN

•
•
•
•
•
•

Door je aan te melden, ga je akkoord met de deze voorwaarden.
Door je aan te melden, ga je ook akkoord met het bewaren van je gegevens door ons.
Aanmelden doe je door het inschrijfformulier op onze website in te vullen.
Je krijgt van ons een bevestiging per e-mail en een digitale factuur. En we zetten natuurlijk je
naam op onze deelnemerslijst.
Op de factuur die je krijgt staan de gegevens die je zelf aangeeft. Je kunt ook PO-nummers
en dergelijke eenvoudig zelf invullen.
Ongeveer twee weken voor de masterclass ontvang je per e-mail extra informatie, zoals een
routebeschrijving.

Wat kost het?

•

Deelname aan de masterclass kost €1595,- (exclusief 21% BTW). Dit bedrag is inclusief
warme en koude dranken, lunches en een gezamenlijk diner op de eerste avond.

Ingangseisen

•

Deze masterclass staat open voor iedereen met een afgeronde WO- of HBO-opleiding en
minimaal drie jaar werkervaring.

Certificaat en licentie

•

•

Elke deelnemer die de masterclass afrondt, ontvangt een certificaat van deelname en een
licentie om zelfstandig diensten, zoals workshops en trainingen, rond Ben Tiggelaars
veranderconcept De Ladder aan te kunnen bieden. Deze licentie geldt wereldwijd,
voor 10 jaar.
Goed om te weten: deze licentie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de deelnemende
'natuurlijke persoon', niet voor de organisatie die zij of hij vertegenwoordigt.

Coronaproof én annuleren

•
•
•

•
•

Bij onze masterclasses werken we coronaproof. We zitten met een beperkte groep mensen in
een grote, luxe ruimte en er zijn lekker ruime werkplekken.
Daarnaast kun je zonder opgaaf van reden tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Een email is genoeg.
Heb je gezondheidsklachten, dan is een bericht op de dag zelf voldoende om door te
schuiven naar een andere datum of om je geld terug te krijgen.Op deze manier hoef je je
geen zorgen te maken als je nu inschrijft.
Een annulering kan alleen per e-mail (masterclass@tiggelaar.nl) worden doorgegeven.
Pas wanneer je per e-mail van ons een bevestiging van de annulering hebt ontvangen, is de
annulering definitief.

Vragen

•

Heb je logistieke, financiële of inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met onze
helpdesk. Mail: masterclass@tiggelaar.nl of bel met 085 - 48 33 505.
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OVERIGE VOORWAARDEN
Aansprakelijkheid

•

•

•

•
•

•

Deelname aan deze masterclass is op eigen risico. Ben Tiggelaar & Company BV is niet
aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen en tijdens de
masterclass opgelopen persoonlijk letsel.
De organisatie, de uitvoering van het seminar en het opstellen van het lesmateriaal doen wij
naar ons beste vermogen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of
onvolledigheden in het lesmateriaal of de masterclass.
Met de officiële licentie mag je zelf ook diensten (zoals trainingen en workshops) rond De
Ladder aanbieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit jouw handelen naar aanleiding van deze masterclass of het lesmateriaal.
Ook voor alle andere mogelijke vormen van gevolgschade zijn wij nooit aansprakelijk.
Mocht, met inachtneming van wat hierboven staat, blijken dat ontstane schade en/of enig
nadeel voor onze rekening hoort te zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid van Ben
Tiggelaar & Company BV in geen geval hoger zijn dan €1595,-, de kosten van de
masterclass.
De bewijslast met betrekking tot aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer.

Klachten

•
•

•

Heb je een klacht, meld deze ons dan per e-mail, uiterlijk binnen acht dagen na afloop van
de masterclass. Mail naar: masterclass@tiggelaar.nl.
Vermeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Geef een zo duidelijk mogelijke
beschrijving van de klacht. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter wij de klacht kunnen
beoordelen.
Binnen enkele werkdagen ontvang je van ons een inhoudelijke reactie op je klacht.

Overmacht

•

•

•
•
•

Wanneer het door overmacht niet lukt de masterclass uit te voeren, kunnen wij de
masterclass opschorten of ontbinden. In geval van overmacht kun je geen schadevergoeding
eisen.
Onder overmacht verstaan wij:
o elke calamiteit waardoor we niet tijdig de locatie kunnen bereiken waar de
masterclass gegeven gaat worden.
o overheidsmaatregelen die indirect invloed hebben op het uitvoeren van de
masterclass.
o tekortkoming in de nakoming van afspraken door onze leveranciers en partners.
Mocht er van overmacht sprake zijn, dan stellen we je daar onmiddellijk van op de hoogte.
Indien Ben Tiggelaar door onvoorziene omstandigheden verhinderd is, zal een nieuwe datum
worden vastgesteld.
Voor dat deel van het seminar dat is uitgevoerd, is pro-rato betaling verschuldigd.
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Geschillen

•
•
•

Op de overeenkomst die je met ons aangaat en op deze voorwaarden, is het Nederlands
recht van toepassing.
Alle geschillen die zouden kunnen ontstaan rond deze masterclass, worden beoordeeld door
de bevoegde rechter te Amersfoort.
Bij eventuele geschillen over de uitvoering van de masterclass of de toepassing van deze
voorwaarden zullen we in goed overleg naar een oplossing zoeken.

Auteursrecht

•

•

Wij hebben het auteursrecht op de verstrekte lesmaterialen, afbeeldingen en tekeningen.
Deze zijn en blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze toestemming worden
gekopieerd of gebruikt.
Deelnemers die de masterclass afronden en een licentie van ons ontvangen, zijn gerechtigd
om de materialen uit de masterclass, met bronvermelding, te gebruiken in eigen trainingen,
workshops en andere eigen werkzaamheden. Openbaarmaking van deze materialen via
media is echter niet toegestaan.
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