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Carend, ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Algemene voorwaarden Carend 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Carend 
Opleidingen betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, 
verzorgen van workshops, trainingen, webinars en andere vormen hiervan. Derden die bij de 
uitvoerig van de werkzaamheden betrokken worden, kunnen zich ook beroepen op deze 
algemene voorwaarden. 

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing als
deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Vertrouwelijkheid
2.1 Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de organisatie, 
medewerkers en docenten. Ook informatie die door zorginstellingen wordt verstrekt, is 
vertrouwelijk. 

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden
3.1 Carend Opleidingen hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. 

3.2 Indien niet tijdig wordt betaald, komen alle kosten ontstaan door het niet betalen, voor 
rekening van de opdrachtgever. 

3.3 Betaling dient te geschieden via overboeking op de rekening genoemd op de factuur. 

3.3 De overeenkomst met de opdrachtgever kan in geval van wanbetaling, zonder dat enige 
ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Carend Opleidingen worden verbroken. Daarbij is 
Carend gerechtigd het totale verschuldigde bedrag onmiddellijk op te eisen. 

Artikel 4: Annuleringsvoorwaarden en restitutie 
4.1 Na aangaan van overeenkomst geldt voor beide partijen een bedenktijd van 14 dagen en 
is annulering van de overeenkomst mogelijk en volgt restitutie van de kosten. Na het 
verstrijken van bovengenoemde termijn staat de overeenkomst vast en is annulering niet 
meer mogelijk. 
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4.2 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit een 
overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt 
onder meer verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
verplichtingen, waaronder ziekte, dood en omstandigheden waarvan de landelijke overheid 
beperkingen heeft afgekondigd die opdrachtnemer verhinderen om de opdracht uit te kunnen
voeren.

Artikel 5: Copyright en eigendomsrecht materiaal
5.1 Het copyright en eigendomsrecht van het materiaal ligt bij de opdrachtnemer. Niks uit de 
geleverde documenten mag worden gekopieerd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

5.2 Uitzondering op artikel 5.1 geldt als er voor verspreiding van het materiaal door de op-
drachtgever expliciete schriftelijke toestemming is verleend door de opdrachtnemer.   
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