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Algemene Voorwaarden Evolvere Learning 
 
Artikel 1 Begrippen 
In deze voorwaarden wordt de volgende respectievelijke uitleg 
gegeven aan de volgende met een beginhoofdletter geschreven 
begrippen: 
a. Evolvere Learning: Evolvere B.V.; 
b. Opdrachtgever: (rechts)persoon die deelname(s) aan een 

door Evolvere Learning aangeboden Training afneemt, 
overweegt af te nemen of heeft afgenomen;  

c. Deelnemer: natuurlijk persoon die een door Opdrachtgever 
afgenomen Training bijwoont; 

d. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Evolvere Learning 
en Opdrachtgever met betrekking tot een door Evolvere 
Learning te verzorgen Training, inclusief deze Algemene 
Voorwaarden Evolvere Learning; 

e. Training: het open inschrijvingsaanbod van Evolvere 
Learning, geldt hier ook voor workshops, meerdaagse 
programma’s, cursussen, lezingen, opleidingen en 
leergangen zoals vermeld op de website www.evolvere.nl; 

f. Annuleren: het aan Evolvere (laten) doorgeven dat 
Opdrachtgever één of meerdere Deelnemer(s) toch niet zal 
laten deelnemen aan een Training waarvoor reeds een 
Overeenkomst is gesloten; 

Begrippen die het enkelvoud aangeven zullen tevens het 
meervoud omvatten en omgekeerd; 
Voor werkwoorden die vervoegd zijn blijft de uitleg van het 
infinitief mutatis mutandis gelden. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en alle Overeenkomsten tussen Evolvere 
Learning en Opdrachtgever betreffende door Evolvere 
Learning verzorgde Trainingen.  

2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig 
is, vernietigd wordt, niet-naleefbaar is of niet van toepassing 
is verklaard, zullen partijen onderhandelen over een 
vervangende bepaling die de strekking van de nietige, 
vernietigde, niet-naleefbare of niet van toepassing 
verklaarde bepaling zo veel mogelijk benadert en blijven de 
overige bepalingen volledig van kracht. 

3. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat iedere Deelnemer 
die de door Opdrachtgever afgenomen Training(en) 
bijwoont aan deze voorwaarden zal zijn gebonden. 

 
Artikel 3 Inschrijving  

1. Aanbiedingen van Evolvere Learning tot het verzorgen van 
een Training worden vrijblijvend gedaan en in ieder geval 
onder het voorbehoud dat de trainer, trainingslocatie en 
deelnemersplaats beschikbaar zullen zijn op het moment 
dat Opdrachtgevers inschrijving wordt verwerkt door 
Evolvere Learning. 

2. Inschrijving voor een Training geschiedt door middel van 
het sturen van een email met contact- en factuurgegevens 
aan administratie@evolvere.nl. De inschrijving wordt door 
Evolvere Learning per email bevestigd. 
 

Artikel 4 Prijzen en betaling  
1. De aangeboden prijzen voor het afnemen van deelname(s) 

aan een Training zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. 
2. Bij de prijs van deelname(s) aan een Training zijn 

inbegrepen de kosten van opleidingsmaterialen, lunch, 
koffie, thee en de accommodatiekosten, tenzij anders is 
vermeld. 

3. Evolvere Learning heeft het recht haar tarieven van tijd tot 
tijd te wijzigen zonder nadere toelichting. 

4. Met de bevestiging van de inschrijving, stuurt Evolvere 
Learning een factuur aan Opdrachtgever voor de 
overeengekomen prijs voor het overeengekomen aantal 
deelnames aan een Training; deze factuur wordt per e-mail 
verstuurd naar het bij inschrijving opgegeven e-mailadres 

en op naam van de bij inschrijving als Opdrachtgever 
vermelde (rechts)persoon gesteld.  

5. Door Evolvere Learning verzonden facturen dienen binnen 
14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door of namens 
Opdrachtgever. Na betaling van de factuur is de inschrijving 
definitief. 

6. Indien geen (volledige) betaling is ontvangen binnen 
veertien dagen na factuurdatum, is Opdrachtgever zonder 
nadere ingebrekestelling in verzuim en is Evolvere Learning 
gerechtigd uitvoering van haar verplichtingen uit deze 
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten. Opdrachtgever is 
vanaf veertien dagen na factuurdatum voorts verplicht de 
werkelijke (buitengerechtelijke en gerechtelijke) 
incassokosten, gemoeid met het innen van opeisbare 
facturen, van Evolvere Learning volledig te vergoeden. 
Opdrachtgever is daarnaast, zonder dat ingebrekestelling is 
vereist, een rente van 5% per maand verschuldigd aan 
Evolvere Learning over opeisbare factuurbedragen en over 
verschuldigde incassokosten. 
Evolvere Learning is gerechtigd door Opdrachtgever gedane 
betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op 
gemaakte kosten, vervolgens in mindering te brengen van 
opgebouwde renten en ten slotte in mindering te brengen 
op de hoofdsom. 

7. Al het vorenstaande laat de rechten van Evolvere op 
eventuele aanvullende schadevergoeding(en) onverlet. 
 

Artikel 5 Wijziging c.q. Annulering door of namens Opdrachtgever 
1. Opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd na de dag waarop 

de inschrijving is bevestigd door Evolvere Learning, 
gedurende welke bedenktijd Opdrachtgever de 
Overeenkomst kan ontbinden zonder schadeplichtig te zijn 
jegens Evolvere Learning.  

2. Annuleren door Opdrachtgever ontslaat Evolvere Learning 
met onmiddellijke ingang van haar verplichtingen uit de 
overeenkomst. 

3. Annuleert Opdrachtgever later dan 14 dagen na het sluiten 
van de Overeenkomst maar uiterlijk vier weken voor 
aanvang van de Training, dan is Opdrachtgever per 
Deelnemer waarvoor is geannuleerd € 50,- (excl. btw) aan 
Evolvere verschuldigd, na betaling van welk bedrag 
Opdrachtgever zal zijn ontslagen van alle overige 
verplichtingen uit de overeenkomst voor zover deze niet zijn 
bestemd om na het beëindigen van de overeenkomst voort 
te duren.  
Annuleert Opdrachtgever vier weken voor tot één week voor 
aanvang van de Training, dan is Opdrachtgever 50% van de 
prijs van de Training per Deelnemer waarvoor wordt 
Geannuleerd aan Evolvere Learning verschuldigd, na 
voldoening waarvan Opdrachtgever zal zijn ontslagen van 
alle overige verplichtingen uit de Overeenkomst voor zover 
deze niet zijn bestemd om na het beëindigen van de 
Overeenkomst voort te duren.  
Annuleert Opdrachtgever binnen één week voor aanvang 
van de Training of pas na aanvang van de Training, dan is 
Opdrachtgever 100% van de prijs van de Training per 
Deelnemer aan Evolvere Learning verschuldigd en heeft 
Opdrachtgever geen recht op restitutie van het uit hoofde 
van het voor de Deelnemer waarvoor is Geannuleerd reeds 
betaalde bedrag ter zake de Training waarvoor is 
Geannuleerd. 
Voor hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is of blijft na 
Annulering, zal Evolvere Learning binnen redelijke termijn 
een factuur sturen waarop de bepalingen uit artikel 4, lid 5, 
lid 6 en lid 7 van deze voorwaarden mutatis mutandis van 
toepassing zijn. 
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4. Opdrachtgever is gerechtigd een Deelnemer te vervangen 
door een andere Deelnemer, indien dit vóór aanvang van de 
desbetreffende Training aan Evolvere Learning is gemeld 
door het sturen van een mail aan 
administratie@evolvere.nl. Aan een dergelijke vervanging 
zijn geen extra kosten verbonden. 

 
Artikel 6 Annulering door Evolvere 
1. Evolvere Learning heeft het recht om zonder opgaaf van 

redenen een Training te annuleren dan wel een Deelnemer 
te weigeren. Gaat Evolvere Learning daartoe over dan zal de 
Overeenkomst voor zover deze ziet op de door Evolvere 
Learning geannuleerde Training of op de door Evolvere 
Learning geweigerde Deelnemer zijn ontbonden. 
Opdrachtgever heeft na deze ontbinding recht op redelijke 
terugbetaling van het te dier zake reeds aan Evolvere 
Learning betaalde bedrag. 

2. Evolvere Learning is niet aansprakelijk voor enige (directe of 
indirecte) schade die veroorzaakt is door of verband houdt 
met de annulering van de Training door Evolvere Learning 
dan wel de weigering van een Deelnemer door Evolvere 
Learning, tenzij deze schade opzettelijk of bewust roekeloos 
is toegebracht door Evolvere Learning. 

 
Artikel 7 Locatie of trainer niet beschikbaar 
1. Als de door Evolvere Learning aan Opdrachtgever en/of 

Deelnemer gecommuniceerde locatie op de dag van de 
Training niet beschikbaar is, zal Evolvere Learning zich 
inspannen een vervangende locatie te vinden binnen een 
straal van 40 kilometer van de eerder gecommuniceerde 
locatie.  

2. Als de door Evolvere Learning beoogde en/of aan 
Opdrachtgever en/of Deelnemer gecommuniceerde trainer 
niet beschikbaar is voor de Training, zal Evolvere Learning 
de Training annuleren conform artikel 6 van deze 
voorwaarden. 

3. Evolvere Learning is niet aansprakelijk voor schade die 
ontstaat doordat de trainer of de locatie niet beschikbaar 
zijn op de dag van de Training. 

 
Artikel 8 Tekort aan Deelnemers 
1. Als minder dan het minimum aantal Deelnemers voor een 

Training zoals dat is door Evolvere Learning is 
gecommuniceerd zich heeft opgegeven voor de 
desbetreffende Training, zal Evolvere Learning de Training 
annuleren conform artikel 6 van deze voorwaarden. 

2. Evolvere Learning streeft ernaar het uiterlijk 2 weken voor 
aanvang van een Training aan Opdrachtgever te 
communiceren als het minimum aantal Deelnemers niet 
wordt gehaald en de Training om die reden wordt 
geannuleerd. 

 
Artikel 9 Intellectueel eigendom 
1. Het intellectueel eigendom van de Training(en) en 

eventuele bijbehorende materialen berust bij Evolvere 
Learning. 

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Evolvere Learning is de Opdrachtgever of Deelnemer niet 
gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels 
van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, 
op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen door middel van 
druk, fotokopie of op welke wijze dan ook. 

 
Artikel 10 Vertrouwelijkheid 
Evolvere Learning behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of 
werkgerelateerde gegevens die Opdrachtgever of Deelnemer(s) 
verstrekken vertrouwelijk.  
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
1. Evolvere is niet aansprakelijk voor enige schade die is 

veroorzaakt door of verband houdt met deelname aan een 
Training. 

2. Opdrachtgever staat in voor de Deelnemer(s) die beoogd 
wordt (resp. worden) de door Opdrachtgever afgenomen of 
af te nemen Training(en) bij te wonen. 

3. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Deelnemer(s) die 
beoogd wordt (resp. worden) de door Opdrachtgever 
afgenomen of af te nemen Training(en) bij te wonen 
hoofdelijk zal zijn (resp. zullen zijn) gebonden aan de voor 
Deelnemer(s) mogelijk relevante bepalingen uit de 
Overeenkomst, inclusief deze voorwaarden. 

4. Opdrachtgever zal Evolvere Learning vrijwaren van 
mogelijke aanspraken van de Deelnemer(s) die beoogd 
wordt (resp. worden) de door Opdrachtgever afgenomen of 
af te nemen Training(en) bij te wonen op enigerlei wijze 
samenhangend met de Training(en). 

5. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

 
Artikel 12 Klachten  
1. Indien Opdrachtgever of een Deelnemer klachten heeft over 

de verrichtte werkzaamheden, dient zij/hij dit binnen 14 
dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te 
maken bij Evolvere Learning. 

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met 
Opdrachtgever of Deelnemer zal Evolvere Learning zo goed 
mogelijk uitvoering geven aan de gekozen 
oplossingsrichting. 

 
Artikel 13 Slotbepalingen 
1. Van deze Overeenkomst afwijkende bedingen en 

overeenkomsten zijn slechts geldig voor zover Evolvere 
Learning daarvan expliciet schriftelijk mededeling heeft 
gedaan. 

2. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  

3. Eventuele geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst 
of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of 
daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, worden 
voorgelegd tenzij dwingendrechtelijke competentieregels 
hieraan in de weg staan; Opdrachtgever zal ieder geschil 
echter eerst aan Evolvere Learning voorleggen en Evolvere 
Learning een redelijke termijn gunnen voor het inplannen 
van een onderling overleg over oplossing dan wel 
beslechting van het desbetreffende geschil, aan welk 
overleg Opdrachtgever zijn of haar loyale medewerking zal 
verlenen. 


