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Algemene voorwaarden Lastechniek Rivierenland  
 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lastechniek 

Rivierenland (hierna te noemen “LR”), en op alle overeenkomsten die LR met het oog op 

leveringen en/of diensten onder de naam LR (onder meer via de website 

www.Lastechniekrivierenland.nl) sluit, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die hiervan het 

gevolg kunnen zijn.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en 

overige overeenkomsten tussen LR en de opdrachtgever betreffende levering of diensten 

van LR, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn 

op de betreffende dienst. Deze algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen en 

bepalingen die alleen betrekking hebben op een specifieke levering of dienst. Voor zover 

een (deel van een) specifieke bepaling strijdig is met een algemene bepaling, gaat (dat deel 

van) die specifieke bepaling voor op de algemene bepaling. 

Artikel 2 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of 

overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves; 

Annulering: intrekken van een aanmelding; 

Consumenten: Natuurlijke personen niet handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf; 

Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een Opleiding of certificering deelneemt; 

Dienst(en): dienstverlening van LR; 

Examen: een door of vanwege LR of door een derde af te nemen examen, eventueel volgend op een 

opleiding; 

Inschrijfgeld: het voor de Opleiding of certificering verschuldigde bedrag dat door Opdrachtgever 

aan LR moet worden betaald; 

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door LR aan een opdrachtgever is voorgesteld, althans 

met wie een opdrachtgever via LR in contact is gekomen met het oog op ófwel het aangaan van een 

arbeidsverhouding met die kandidaat ófwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan de 

opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde; 

LR: Lastechniek Rivierenland, die op basis van (een) opdracht(en) en/of (een) overige 

overeenkomst(en) met de opdrachtgever diensten, zoals gedefinieerd in dit artikel, verricht voor de 

opdrachtgever; 

mailto:info@lastechniekrivierenland.nl
http://www.lastechniekrivierenland.nl/


LASTECHNIEK RIVIERENLAND 
De Cock van Opijnenstraat 21 

 4184 ER Opijnen 
 
 T     +31 (0)6 27 13 53 36 
 E     info@lastechniekrivierenland.nl 
 W   www.lastechniekrivierenland.nl  

 
 Kvk nr.      78707536 
 BTW nr.    NL003372697B10 
 IBAN       NL74 RABO 0357 3835 83 
 
 
 

 

LASOPLEIDINGEN     ∙     CERTIFICERING     ∙     ADVIES     ∙     VERKOOP 

WWW.LASTECHNIEKRIVIERENLAND.NL 

Opleiding: alle door of vanwege of onder licentie van LR verzorgde of georganiseerde 

opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s, cursussen of trainingen van een 

of meerdere Dagdelen. 

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie LR een opdracht of overige 

overeenkomst aangaat dan wel aan wie LR een aanbieding doet; 

 

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever 

van een aanbod van LR en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de Opdrachtgever een aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LR 

langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  

3. Voor zover de Opdrachtgever een Consument betreft, heeft de Opdrachtgever gedurende 

veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst 

zonder opgave van redenen te ontbinden.  

4. Ingeval LR de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet LR 

daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever, onder vermelding van de 

termijn waarbinnen LR verwacht de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien 

Opdrachtgever in dat geval de opdracht wenst in te trekken, dient de Opdrachtgever dit 

onverwijld schriftelijk aan LR kenbaar te maken. 

Artikel 4 Aanmelding en inschrijving  

1. Aanmelding voor opleiding en/of certificering geschiedt door LR per post/e-mail een 

ingevuld aanmeldingsformulier, dat op internet is te downloaden, te sturen, dan wel 

telefonisch.  

2. De aanmelding wordt definitief als LR de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd. De 

bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.  

3. Indien er te veel aanmeldingen voor een opleiding zijn, wordt een wachtlijst aangelegd. 

Deelnemers die op de wachtlijst staan, worden automatisch ingeschreven voor de 

eerstvolgende opleiding.  

4. LR behoudt zich het recht voor de inschrijving van Deelnemer zonder opgave van reden(en) 

te weigeren. Eventueel reeds betaald opleidingsgeld wordt in geval van weigering 

gerestitueerd.  

5. Bij aanmelding ontvangt iedere Deelnemer een etui/tas met benodigdheden, bestaande uit 

een A-hoogte meter, kniptang, staal of RVS borstel en beitel, die tijdens de opleiding worden 

gebruikt.  

6. Mocht de deelnemer de etui/tas met benodigdheden zijn vergeten of kwijt zijn, dan zijn 

deze tegen gereduceerd tarief te verkrijgen bij de leraar.  
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Artikel 5 Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de 

overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld. 

2. Betaling vindt in beginsel voorafgaand van de cursus plaats op een door LR aangegeven 

wijze. In het geval van betaling achteraf vindt betaling plaats binnen 14 dagen na 

factuurdatum. 

3. In ieder geval na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert Opdrachtgever 

van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over 

het opeisbare bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 

wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. In het geval de 

Opdrachtgever Consument is, geldt in afwijking van het voorgaande dat de Opdrachtgever 

zodra hij in verzuim verkeert de wettelijke rente ex. Artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek 

verschuldigd is.  

Artikel 6 Deelname 

1. Deelname aan de cursus/training/examen is pas gegarandeerd, als het bedrag van het 

opleidingsgeld op de rekening van LR is bijgeschreven. 

2. De cursus gaat definitief door, wanneer het door LR vastgestelde minimum aantal 

deelnemers is bereikt. Deze beslissing vindt plaats uiterlijk zeven dagen vóór aanvang van de 

geplande cursus. Door een aparte uitnodigingsbrief wordt de deelnemer op de hoogte 

gebracht van het definitief doorgaan van de cursus, aanvangstijd en de naam van de docent. 

3. Kandidaten krijgen 24 lessen aangeboden. In de planning is de laatste lesweek opgenomen. 

Er kunnen geen lessen meer gevolgd worden in de examenweek. 

4. Tijdens de cursus/training/examen is het niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen. 

Artikel 7 Examens 

1. Examens zullen plaatsvinden conform de in de planning opgenomen data en tijden. 

2. Examens worden uitgevoerd op het ROC Rivor in Tiel onder toeziend oog van de docent en 

examinator van het NIL. 

3. Indien de kandidaat te laat is voor het examen, is deelname uitgesloten. 

4. Indien de kandidaat geen pen/rekenmachine of andere benodigdheden zoals eerder 

aangegeven heeft meegenomen, zullen deze niet worden uitgereikt door LR.  

5. Tijdens de examens wordt er niet gepraat en is discussie voeren over het examenmateriaal 

met de docent en/of examinator niet mogelijk.  

6. De kosten voor het inplannen van een herexamen worden separaat gefactureerd.  
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Artikel 8 Diploma  

1. Wanneer Deelnemer de opleiding zowel in theorie als praktijk succesvol afrondt, ontvangt 

hij/zij een door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) erkend diploma. Wanneer 

Deelnemer alleen voor het praktijkdeel is ingeschreven en dit succesvol afrondt, ontvangt 

hij/zij een door het NIL erkende praktijkverklaring.  

Artikel 9 Annulering of wijziging van de inschrijving  

1. Annulering van de inschrijving door Deelnemer is altijd mogelijk. Bij een annulering gelden 

de volgende voorwaarden:  

- bij annulering tenminste één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 

25% van het opleiding- en examengeld in rekening gebracht;  

- bij annulering tenminste één week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% 

van het opleidings- en examengeld in rekening gebracht;  

- bij annulering één week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is 

deelnemer het gehele opleidings- en examengeld verschuldigd.  

2. Indien de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.  

3. Indien Deelnemer door ziekte niet deel kan nemen aan de opleiding dient hij dit zo spoedig 

mogelijk aan LR mee te delen.   

Artikel 10 Risico en verzekering 

1. LR heeft voor zichzelf en haar personeel een afdoende aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten.  

2. Iedere en alle aansprakelijkheid van LR jegens een Opdrachtgever en/of Deelnemers wordt 

bestreken door artikel 11 van deze algemene voorwaarden en is vervolgens beperkt tot 

maximaal het voor de betreffende overeenkomst in rekening te brengen bedrag. 

Artikel 11 Schade en aansprakelijkheid 

1. LR is niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever of Deelnemer lijdt ten gevolge van 

een doen of nalaten van LR, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden tenzij 

deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LR. 

2. LR is niet aansprakelijk voor verlies van en schade aan persoonlijke eigendommen van 

Opdrachtgever en/of Deelnemer. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade 

aan de persoon of goederen is onder alle omstandigheden uitgesloten.  

3. Opdrachtgever en/of Deelnemer zal LR onverwijld in kennis stellen van een gebrek en van de 

(dreigende) schade die uit dat gebrek of uit een andere oorzaak of omstandigheid 

voortvloeit. Opdrachtgever en/of Deelnemer geeft LR een redelijke termijn, die behoudens 
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in geval van calamiteiten, tenminste zes weken bedraagt om een aanvang te maken met het 

verhelpen van een voor rekening van LR komend gebrek. 

4. LR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die LR niet kende en niet behoorde te 

kennen. 

5. Iedere en alle aansprakelijkheid van LR jegens een Opdrachtgever wordt bestreken door 

artikel 10 van deze algemene voorwaarden en is beperkt tot maximaal het bedrag dat door 

de verzekeraar van LR in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. 

6. Opdrachtgever vrijwaart LR tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden 

tegen LR instellen ter zake van schade ontstaan door in opdracht van Opdrachtgever 

verrichtte diensten of geleverde goederen.  

7. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking 

van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. 

Artikel 12 Opeisbaarheid vorderingen / beëindiging van de overeenkomst 

1. Met inachtneming van het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, geldt dat 

voortijdige beëindiging van de overeenkomst de Opdrachtgever niet ontslaat van haar al 

aangegane betalingsverplichtingen.  

2. Ontbinding is slechts toegestaan indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke 

ingebrekestelling, tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de 

overeenkomst. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden; rechterlijke tussenkomst is 

niet vereist. 

3. Bedragen die LR voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met al ter uitvoering van 

de overeenkomst verrichte werkzaamheden, blijven onverminderd verschuldigd en worden 

op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

4. De vorderingen van LR op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar, indien: 

- na het sluiten van de overeenkomst aan LR ter kennis gekomen omstandigheden LR 

gegronde redenen geven om te vrezen, dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen 

uit de overeenkomst zal kunnen voldoen. Daarvan is in ieder geval sprake, indien 

opdrachtgever wordt geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard, danwel indien 

aan hem surseance van betaling is verleend; 
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