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Dit zijn de algemene voorwaarden waarnaar verwezen wordt in overeenkomsten van  
PPP Opleidingen Nederland, hierna PPPON.  
 
 

1. De algemene voorwaarden 
1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 

PPPON. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
1.2  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 

bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. 
 
 

2. De producten van PPPON  
2.1  PPPON biedt opleidingen, cursussen, trainingen, coaching en nascholing aan. 
  
2.2  Afspraken en verplichtingen betreffende deze producten of diensten worden indien van toepassing 

vastgelegd in specifieke overeenkomsten welke worden verstrekt na inschrijving.  
 
 

3. Aanmelding 
3.1  De inschrijving voor een opleiding, cursus of training vindt online plaats via het aanmeldingsformulier 

op de website van PPPON. 
 
3.2  PPPON bevestigt ontvangst van de inschrijving zo spoedig mogelijk. Deze ontvangstbevestiging 

bevat, indien van toepassing, een aanvullend document met enkele vragen met betrekking tot 
achtergrond, motivatie en opleidingsniveau. 

 
3.3  Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. 
 
3.4  De directie kan in sommige gevallen ertoe besluiten de ingeschrevene uit te nodigen voor een 

kennismakingsgesprek.  
 
3.5  Na ontvangst en acceptatie van de aanmelding ontvangt de ingeschrevene de 

Opleidingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden. 
 
3.6 Na retourzending van de getekende opleidingsovereenkomst heeft de ingeschrevene een wettelijke 

bedenktijd van 14 dagen. Mocht de ingeschrevene binnen deze termijn alsnog besluiten de cursus of 
opleiding niet te willen volgen en de overeenkomst nietig te willen verklaren, dan dient dit schriftelijk 
te worden aangegeven bij het secretariaat van PPPON. 

 
3.7 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

 
3.8  PPPON behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen. 
 
 

4.  Prijs en betaling  
4.1  Alle prijzen zijn exclusief benodigde literatuur en eventueel gewenst verblijf, mits anders vermeld.  
 
4.2  De kosten van de opleiding zullen door de deelnemer bij vooruitbetaling worden voldaan en binnen 14 

dagen na ontvangst van de factuur op IBAN: NL42INGB0006353055 t.n.v. PPP Opleidingen 
Nederland, te Ermelo. 
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4.3  Een regeling voor betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk wanneer dit in de betreffende 

overeenkomst staat vermeld en slechts van toepassing indien deze schriftelijk is overeengekomen; 
het aangaan van een betalingsregeling staat geheel ter vrije beoordeling van PPPON.  

 
4.4  Indien de deelnemer in gebreke blijft met de tijdige en algehele betaling als vermeld onder 4.2 en 

wanneer PPPON tot een gerechtelijke incasso moet overgaan zal 15% van het totaalbedrag extra in 
rekening worden gebracht. 

 
4.5 Ten aanzien van hetgeen hiervoor is bepaald ten aanzien van alle kosten van incasso behoudt PPPON 

zich het recht voor om, indien de daadwerkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten 
aan de deelnemer in rekening te brengen. 

 
4.6 Vanaf het moment van verzending van een brief tot incasso als hiervoor onder 4.5 bepaald, is de 

deelnemer van verdere deelname aan de cursus, opleiding of training uitgesloten, onverminderd 
diens verplichting tot betaling. 

 
4.7  De deelnemer is gehouden PPPON altijd prompt te informeren over zijn eventuele adreswijziging. 

Niet ontvangst van een aanmaning of sommatie als hiervoor bedoeld wegens adreswijziging kan 
PPPON niet worden tegengeworpen. 

 
4.8 Jaarlijks kunnen al de bedragen, zoals in dit artikel beschreven, worden bijgesteld aan de hand van het 

landelijke prijsindexcijfer.  
 
 

5.  Opzegging 
5.1  Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding gedurende het opleidingsjaar is de deelnemer het  

volledige bedrag over het lopende jaar verschuldigd. 
 
5.2  PPPON heeft het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten indien zij daartoe gegronde 

redenen aanwezig acht. In dat geval geldt voor de student de betalingsverplichting als hiervoor 
vermeld. 

 
5.3 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting. 
 
 

6.  Geheimhouding 
6.1  PPPON en de deelnemer zullen alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die tijdens de deelname 

worden uitgewisseld geheim houden en daartoe indien nodig de noodzakelijke  
voorzorgsmaatregelen nemen. 

 
6.2 Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel gedurende deelname alsook na het beëindigen daarvan. 
 
6.3 De deelnemer en PPPON verplichten zich om alle informatie over cliënten, die tijdens de opleiding 

worden besproken en/of waarmee wordt gewerkt tijdens de live supervisies, strikt geheim te houden. 
 
 

7.  Intellectuele eigendom 
7.1  PPPON behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking 

tot de door haar verstrekte leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- of 
opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan PPPON toekomen, op enigerlei wijze 
aan derden af te staan of in gebruik te geven. 

 
 
  


