Algemene voorwaarden workshops op trainingslocaties van Ambrasoft

Het deelnemen aan een workshop van Ambrasoft is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

Algemeen
1.
2.

Ambrasoft is een dochteronderneming van Noordhoff Uitgevers.
De organisatie en facturatie van de workshop wordt dan ook verzorgd door Noordhoff Uitgevers.

Workshop bij Ambrasoft
1.
2.
3.
4.

Voor het bijwonen van een workshop bij Ambrasoft kunt u zich online inschrijven op deze website.
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Inschrijven kan alleen zolang er plaatsen voor de gewenste datum beschikbaar zijn.
Het is niet mogelijk om een optie te nemen op workshopdata.

Annuleren van een workshop
1.
2.
3.
4.

U kunt tot twee weken voor de workshopdatum uw inschrijving of aanvraag kosteloos annuleren.
Doet u dit bij voorkeur per e-mail via het adres workshop@ambrasoft.nl.
Als u na deze periode de workshop annuleert, worden de kosten van de workshop evengoed in
rekening gebracht.
Als we voor een workshopdag te weinig aanmeldingen hebben ontvangen, zullen we uiterlijk een week
voor de datum de workshop annuleren. Hier krijgt u dan per e-mail bericht over.

Overmacht
1.
2.
3.

4.

5.

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is
als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt mede verstaan buitengewone omstandigheden die het onze workshopleiders
verhinderen om een geplande workshop doorgang te laten vinden.
Indien u ten gevolge van overmacht genoodzaakt bent een (deelname aan een) workshop te annuleren
buiten de termijn die hiervoor is gesteld, kunt u hiervoor een goed onderbouwd verzoek e-mailen naar
workshop@ambrasoft.nl.
Als de overmachtsituatie niet opgelost kan worden in onderling overleg, hebben partijen het recht om
de overeenkomst door ontbinding te beëindigen zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen
zijn.
Ambrasoft en Noordhoff Uitgevers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten die
gemaakt worden ten gevolge van het eventueel niet doorgaan van een workshop.

