
Algemene Voorwaarden - Open Inschrijvingen
Pitwise 
De Pirken 13 
3831 PH  Leusden  
T: 0624780647
E: info@pitwise.nl
I: www.pitwise.nl

KvK: 53636902
BTW: 168824164B03
IBAN: NL10 INGB 0004 6022 96

Artikel 1: Algemene bepalingen 
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen in het kader van open 
inschrijvingen (individuele inschrijvingen) voor cursussen en trainingen georganiseerd door 
Pitwise. 
b) Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en 
voor zover schriftelijk is overeengekomen. 
c) In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt: 
“Pitwise” – De gebruiker van deze voorwaarden: Pitwise, kvk nummer 53636902 Kamer van 
Koophandel Amersfoort. 
“Inschrijver” – De natuurlijke of rechtspersoon met wie Pitwise een overeenkomst sluit. 
"Cursist" - De natuurlijke persoon die door de Inschrijver is aangemeld als deelnemer aan een 
cursus of training.
“de overeenkomst” – De overeenkomst tussen Inschrijver en Pitwise. 

Artikel 2: Overeenkomst 
a) De overeenkomst tussen de Inschrijver en Pitwise komt tot stand door het invullen en digitaal 
verzenden van het inschrijvingsformulier voor een cursus of training op de internetpagina van 
Pitwise door de Inschrijver en/of door de betaling van de door Pitwise toegezonden factuur 
betreffende de cursus of training. 
b) De inschrijver is verplicht de voor de juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke 
medewerking te verlenen. 
c) De mogelijkheid van de cursist om aan alle cursusbijeenkomsten deel te nemen is de 
verantwoordelijkheid van de inschrijver. 
d) De inschrijver heeft de mogelijkheid om de ingeschreven cursist te vervangen door een andere 
cursist. Voor deze wijziging brengt Pitwise geen kosten in rekening. 

Artikel 3: Beëindiging overeenkomst
a) Indien de Inschrijver de overeenkomst wil annuleren, dan kan dit binnen 14 werkdagen na de 
datum van inschrijving schriftelijk of via e-mail naar annulering@pitwise.nl en met inachtneming 
van het volgende:
Tot 4 weken voor de aanvang van een cursus wordt 50% van de cursuskosten als 
annuleringskosten in rekening gebracht aan de Inschrijver. Op elk later tijdstip zal 100% van de 
cursuskosten in rekening worden gebracht aan de Inschrijver.
b) Indien er te weinig aanmeldingen zijn, kan Pitwise ertoe besluiten de cursus of training waarvoor 
de Inschrijver een cursist heeft ingeschreven geen doorgang te laten vinden of te verplaatsen naar 
een andere datum. Hiervan worden de inschrijver en de cursist uiterlijk een week voorafgaand aan 
de eerste bijeenkomst op de hoogte gesteld. 
d) Pitwise behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden, cursussen of 
cursusbijeenkomsten te annuleren of onderbreken, zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding. 
e) In geval van annulering van een cursusbijeenkomst door Pitwise, bijvoorbeeld door plotselinge 
ziekte van een docent, zal door Pitwise zo spoedig mogelijk een nieuwe cursusbijeenkomst 
worden gepland om de geannuleerde bijeenkomst te compenseren. 
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Artikel 4: Facturatie 
a) De facturatie door Pitwise aan de inschrijver geschiedt zo spoedig mogelijk na inschrijving voor 
de betreffende cursus of training.

Artikel 5: Betaling en incasso 
a)Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 21 dagen na 
factuurdatum, maar tenminste twee weken voor aanvang van de cursus, door overschrijving van 
het verschuldigde bedrag op IBAN:
NL10 INGB 0004 6022 96 ten name van Pitwise te Leusden.
b)Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, 
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente 
verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle 
(toekomstige) vorderingen van Pitwise op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten 
aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande 
verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Pitwise is in dat geval bevoegd om zijn/haar 
verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten 
totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
c) Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings) verplichting, 
dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% 
van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
d) In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij 
of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt 
uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen 
alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van 
enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Pitwise is alsdan bevoegd om de uitvoering van 
enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot 
ontbinding van die overeenkomst.
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
a) Pitwise is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze 
het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Pitwise van zorgvuldigheid, deskundigheid en het 
vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van de betrokken opdracht 
mag worden vertrouwd. 
b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het 
bedrag dat Pitwise voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. 
c) Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van Pitwise nimmer 
verder dan € 3000,-- (drieduizend euro).
d) In geval van gebruikmaking door Pitwise van een cursus/trainingsruimte van derden ligt alle 
aansprakelijkheid die verband heeft met de cursus/trainingsruimte zoals voor (brand)veiligheid, bij 
derden.

Artikel 7: Auteursrecht 
a) Het auteursrecht op door Pitwise uitgegeven brochures, cursusbeschrijvingen, 
cursusmateriaal, trainingsmateriaal, rapportagemateriaal, evaluatiemateriaal en andere 
documenten berust bij de Pitwise, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf 
is vermeld. Zonder schriftelijke toestemming van Pitwise is het de inschrijver, cursist en/of derden 
niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te 
vermenigvuldigen. 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid 
a) Pitwise verplicht zich om alle cursistgegevens vertrouwelijk te behandelen. 
b) De inschrijver is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Pitwise 
jegens derden. De inschrijver zal zonder toestemming van Pitwise aan derden geen mededeling 
doen over de aanpak van Pitwise, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter 
beschikking stellen. 
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Artikel 9: Personeel 
a) De inschrijver mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar 
nabeëindiging van de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van 
opdrachtnemer geen personen die werkzaamheden namens Pitwise voor de 
betreffende overeenkomst hebben uitgevoerd in dienst nemen of met deze 
personen over indiensttreding onderhandelen. Bij overtreding van deze bepaling is 
de Pitwise gerechtigd tot het verhalen van alle directe en indirecte geleden schade 
op de inschrijver. 

Artikel 10: Toepasselijk recht 
a) Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten 
overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11: Aanvullingen
In aanvulling op deze voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van Pitwise van 
toepassing. Hierbij zijn de Algemene Voorwaarden - Open Inschrijvingen leidend. 


