FORM 001 a SPT 06 INSCHRIJVINGSFORM. – MONCAM 01/01/2016

Klantencode
Inschrijving Quamis
Bevestiging
Facturatiecheck

SFF
SPT/Admin
SPT/Admin
SPT/Admin

Inschrijvingsformulier
Volledig invullen in drukletters aub
Naam:____________________________Voornaam:_________________________
Adres:______________________________________________________________
PC + Gemeente: _______________________________________________________
Rijksregisternummer:__________________________________________________
Geboortedatum:___________________ Geboorteplaats:_______________________
Tel/GSM:________________________E-mail:_____________________________

Facturatieadres (indien inschrijving door een bedrijf)
Naam Bedrijf:________________________________________________________
Facturatieadres:_______________________________________________________
BTW-nummer:________________________________________________________
Contactpersoon:_______________________________________________________
Tel:__________________________

Fax:_________________________________

E-mail:_____________________________________________________________
Opleiding

X*

Monitoring camerabewaking

Tarief pp.
incl. BTW 21%
€ 574,75

Aanvang -

Einde opleiding *

Van ..…./..…./…… tot ..…./..…./……

Deze prijzen zijn geldig tot 31/12/2016
Volgende documenten dienen bij het inschrijvingsformulier gevoegd te worden:
 Bewijs van betaling (enkel particulieren)
Het totaalbedrag dient vereffend te worden op rekeningnr: BE44 4377 5002 4145 van Securitas Training met
vermelding van de factuurnummer. (zie Algemene voorwaarden)
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de opgegeven voorwaarden incl. de algemene voorwaarden in
bijlage.
Datum: …../…… / 20……
Handtekening Voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen die SecuritasTraining aanbiedt.
Art. 2. De opleidingen en deelname aan de opleidingen
§1. De inhoud van de opleidingen wordt door Securitas Training vastgesteld, waarbij alle wettelijke opleidingen conform het KB van
26/12/2006 (betreffende de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende
functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van opleidingen zoals gewijzigd bij KB van
07/07/2008) zijn. Securitas Training is gerechtigd de opleidingsinhoud aan te passen.
Art. 3. Huishoudelijk reglement
Securitas Training stelt de regels vast die tijdens de opleiding en binnen de lokalen van de opleiding in acht moeten worden genomen.
Art. 4. Toelating tot het examen en examenregeling
§1. De wettelijke opleidingen worden afgesloten met de door de Bewakingswetgeving voorgeschreven examens.
§2. De cursist slaagt indien hij op alle vakken minstens 50% der punten behaalt en minstens 50% op het totaal. Eén herexamen is
mogelijk. Bij niet-slagen in het herexamen kan de deelnemer opnieuw ingeschreven worden om de materies te volgen waarvoor hij/zij
niet slaagde, waarbij de kosten ten laste zijn van de deelnemer. Indien de deelnemer opnieuw niet slaagt in de examens en de herexamens,
wordt elke nieuwe inschrijving in deze opleiding onmogelijk.
§3. Indien een deelnemer slaagt en het volledige bedrag van de opleiding betaald is, wordt hem een bekwaamheidsattest uitgereikt dat
officieel erkend is door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken.
Art. 5. Facturatie
§1. Door het inzenden van het ondertekende inschrijvingsformulier verbindt de ondergetekende zich er toe het cursusgeld te betalen voor
de ingeschreven personen. De betaling dient te gebeuren 30 dagen na facturatiedatum, op het KBC-rekeningnummer BE44 4377
5002 4145 van Securitas Training nv met vermelding van het factuurnummer.
§2. Bij gebreke aan correcte betaling van de cursus is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een maandelijkse interest van 2%
verschuldigd. Bij gebreke aan correcte betaling binnen de 8 kalenderdagen na ingebrekestelling, is tevens een eenmalige toeslag van 10%,
bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verschuldigd.
§3. Zolang geen volledige betaling ontvangen werd, is Securitas Training van rechtswege en zonder ingebrekestelling gemachtigd de
verwerking van de resultaten van de betrokken personen te ontzeggen.
§4. De factuur wordt op het einde van de maand waarin de opleiding gestart is opgemaakt.
Art. 6. Annulering door de deelnemer
Annulering kan enkel gebeuren per aangetekend schrijven. De annulatiekost wordt berekend op basis van de poststempel. Ongeacht de
reden van de annulatie worden de volgende annulatiekosten aangerekend:

annulering meer dan 10 kalenderdagen voor aanvang opleiding: kosteloos

annulering minder dan 10 kalenderdagen voor aanvang opleiding: 50 % van het cursusgeld is verschuldigd.
Art. 7. Annulering, uitstel of schorsing van een opleiding door Securitas Training
§1. Securitas Training behoudt zich het recht voor om een opleiding uit te stellen of te annuleren conform de bewakingswetgeving. Zij zal,
indien mogelijk, een alternatief aanbieden. Indien dit niet mogelijk is wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
§2. Securitas Training kan de lessen schorsen in geval van overmacht. Na het verdwijnen van de oorzaak van de schorsing worden de
lessen hervat, tenzij beide partijen overeenkomen dat het onmogelijk is deze lessen verder te zetten, waardoor het contract van rechtswege
verbroken wordt, zonder recht op schadevergoeding ten voordele van één van de partijen.
Art. 8. Aansprakelijkheid
§1. De verbintenis van Securitas Training is een middelenverbintenis.
§2. Behoudens hetgeen hierna bepaald is, is Securitas Training niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met of
naar aanleiding van een opleiding.
a) Securitas Training is nooit aansprakelijk voor schade te wijten aan overmacht. Onder overmacht wordt tevens begrepen
omstandigheden die een normale uitvoering van de werkzaamheden verhinderen.
b) Securitas Training is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een opzettelijke
of zware tekortkoming van haarzelf of haar aangestelde.
c) De aansprakelijkheid van Securitas Training is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de inschrijver of de deelnemer overeenkomstig
de prijs die voor de opleiding verschuldigd is.
d) Als de ondergetekende Securitas Training wil aansprakelijk stellen voor welke schade ook, dan moet deze intentie, op straffe van
verval, schriftelijk en gemotiveerd aan deze laatste bekend gemaakt worden binnen de 15 kalenderdagen na het voorval.
Art. 9. Lesmateriaal
Het ter beschikking gestelde lesmateriaal zoals syllabi, hand-outs e.d., is uitsluitend bestemd voor eigen studie. De intellectuele
eigendomsrechten blijven bij Securitas Training.
Art.10. Geschillen
Elk geschil wordt uitsluitend aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel onderworpen, met toepassing van onderhavige
voorwaarden en het Belgisch recht.

