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 Trainingsvoorwaarden ECSE – Training Sicaron Solutions. 

1. Definities  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder  

Aanbieder: Sicaron Solutions , leverancier van trainingen, gevestigd en kantoorhoudende te  

De Hoef, Merelslag 46. 

Opdrachtgever: degene die met Sicaron Solutions een overeenkomst heeft gesloten tot het 

verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.  

 

2. Aanmelding 

Aanmeldingen dienen te geschieden door middels van een volledig ingevuld inschrijfformulier 

van Sicaron Solutions. Ook telefonische aanmeldingen of aanmeldingen per e-mail dienen nog 

te worden bevestigd door middel van voornoemd inschrijfformulier. De inschrijving is pas 

definitief als het inschrijfformulier door Sicaron Solutions is ontvangen en geaccepteerd. Na 

ontvangst en acceptatie van het inschrijfformulier wordt de inschrijving door Sicaron Solutions 

per e-mail bevestigd aan de opdrachtgever. 

 

3. Doorgang  
3.1 Sicaron Solutions zal al het redelijke in het werk stellen om de training doorgang te laten 

vinden. 
3.2 Sicaron Solutions behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte    

van de docent of anderszins, de training niet door te laten gaan c.q. de training te verzetten. 
De reeds ingeschreven deelnemers ontvangen hierover tijdig bericht. 

3.3 Bij overbezetting zal, in overleg met de opdrachtgever(s), een andere datum voor de 
training worden vastgesteld.  

3.4 Sicaron Solutions is niet aansprakelijk indien een training om redenen buiten haar 
invloedssfeer niet kan plaatsvinden.  
 

4. Annulering  

4.1 Ekahau ECSE trainingen kunnen na inschrijving niet worden geannuleerd en het betaalde 

cursus geld zal niet worden gecrediteerd, wel kan de opdrachtgever een andere deelnemer 

aan de training laten deelnemen. 

4.2 Wanneer opdrachtgever een andere deelnemer wil laten deelnemen aan de ECSE training, 

moet dit schriftelijk gemeld worden bij Sicaron Solutions. 

4.3 In geval van bijzondere omstandigheden kan Sicaron Solutions in positieve zin afwijken van 

deze regeling. Een en ander ter beoordeling van Sicaron Solutions.  

 

5. Tarief  

Het tarief voor de ECSE training staat vermeld op het inschrijfformulier, deze is inclusief koffie, 

thee, frisdrank, lunches en exclusief BTW.  Ook is het te behalen certificaat inbegrepen. 
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6. Facturering en betaling  

Voor aanvang van de training ontvangt de opdrachtgever een factuur. Het verschuldigde 

bedrag dient minimaal binnen 4 weken voor aanvang van de training betaald te worden. Alle 

kosten, ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

 

7. Auteursrecht  

Al het trainingsmateriaal en de aanvullende documentatie is auteursrechtelijk beschermd en 

mag dien ten gevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de auteur(s). Bij elke poging tot elektronische vermenigvuldiging van het 

materiaal tijdens de training zal de deelnemer de toegang tot de training met onmiddellijke 

ingang worden ontzegd. Daarbij blijven de totale trainingskosten verschuldigd. 

 

8. Acceptatie voorwaarden 

Door verzending van het inschrijfformulier geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden 

te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Sicaron Solutions en 

opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Bedrijfsgegevens Sicaron Solutions: 

Sicaron Solutions 

Merelslag 46 

1426 AP  DE HOEF 

www.sicaron.nl 

 

KvK: 64323889 

BTW-nummer: NL196030675B01 

IBAN: NL44RABO306699877 


