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Algemene Voorwaarden 
 
De Algemene Voorwaarden betreffen de relatie tussen WOOD&CO BV, verder te noemen ‘WOOD&CO’ en de 
natuurlijk persoon met wie een overeenkomst met betrekking tot de opleiding Houtbewerking is aangegaan 
en die feitelijk deelneemt aan de opleiding, verder te noemen ‘de student’. 
 
 
1. Toelatingseisen 
1.1 De student dient bij aanvang van de opleiding minimaal 18 jaar oud te zijn. 
1.2 Het is niet relevant hoeveel ervaring een student heeft in houtbewerking. Iedere student start met een 

bij de student passend niveau. 
1.3 De opleiding is exclusief voorbehouden aan de ingeschreven student. Afwisselen met andere personen is 

niet toegestaan. 
 
 
2. Aanmelding 
2.1 De aanmelding voor een opleiding bij WOOD&CO is strikt persoonlijk en alle gegevens van de student 

zullen ook als zodanig worden behandeld. 
2.2 Nadat de student heeft aangegeven deel te willen nemen aan de opleiding zal de student een 

overeenkomst en de Algemene Voorwaarden ontvangen. Bij de definitieve aanmelding tot deelname aan 
de opleiding heeft de student van rechtswege nog twee weken bedenktijd. Vier weken voor aanvang van 
de opleiding ontvangt de student een welkomstbrief met instructies en de definitieve factuur. 

2.3 Indien de student zich aanmeldt korter dan vier weken voor aanvang van de opleiding en WOOD&CO kan 
nog een opleidingsplek bieden, dan ontvangt de student per direct de overeenkomst, de Algemene 
Voorwaarden, de welkomstbrief en de factuur. 

 
 
3. Betaling 
3.1 De student maakt het verschuldigde bedrag over, conform de uiterste betaaldatum welke op de factuur 

is vermeld, op het bankrekeningnummer van WOOD&CO onder vermelding van het factuurnummer. 
3.2 In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van de factuur kan WOOD&CO de student verdere 

deelname aan de opleiding ontzeggen 
3.3 Bij blijvend niet (volledige) nakoming van de betalingsverplichting wordt de inschrijving ontbonden met 

instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting. 
 
 
4. Annulering 
4.1 Annulering door de student van het contract is uitsluitend mogelijk per aangetekend schrijven tot 

uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag.  
4.2 Bij annulering minder dan 28 dagen voor de eerste opleidingsdag zal 50% van het totaal verschuldigde 

opleidingsbedrag in rekening worden gebracht. 
4.3 Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag zal 100% van het totaal 

verschuldigde opleidingsbedrag in rekening worden gebracht. 
4.4 Annulering na aanvang van de opleiding is niet mogelijk 
4.5 WOOD&CO behoudt zich het recht voor een opleiding wegens gebrek aan voldoende deelnemers te 

annuleren. De student wordt tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de opleiding 
hiervan op de hoogte gesteld. Indien van toepassing worden reeds betaalde opleidingskosten binnen één 
week gerestitueerd. Indien mogelijk biedt WOOD&CO een alternatief aan. Indien de student daar gebruik 
van maakt wordt niet gerestitueerd. 
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4.6 Tevens behoudt Wood&Co zich het recht voor een opleiding voor onbepaalde tijd te annuleren in geval 
van overmacht situaties zoals een door de overheid opgelegde lockdown of na brand of diefstal van 
apparatuur op de locatie van Wood&Co.  

 
 
5. Aansprakelijkheid 
5.1 Deelname aan de opleiding is op eigen risico. De docenten en WOOD&CO zijn nimmer aansprakelijk voor 

eventuele schade of ongeval. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van WOOD&CO zelf is 
WOOD&CO niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade of letselschade die 
de student lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de opleiding, tenzij en voor zover 
uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. 

5.2 De docenten en WOOD&CO zijn nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade 
aan eigendommen van de studenten gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in het gebouw waar 
de opleiding wordt verzorgd. 

5.3 Gereedschappen, apparaten, machines etc. mogen uitsluitend onder toezicht en/of met vooraf duidelijke 
instructies door de docent worden gebruikt. De docent bepaalt wanneer de student zelfstandig en 
zonder toezicht met bepaalde gereedschappen, apparaten en/of machines mag werken 

5.4 Het gebruik van gereedschappen, apparaten, machines etc. is volledig voor eigen risico. De docenten en 
WOOD&CO zijn nimmer aansprakelijk voor elke vorm van letsel welke voortvloeien uit het gebruik van 
betreffende machines. 

5.5 WOOD&CO staat niet in voor de deugdelijkheid van de door de student gemaakte werkstukken. Iedere 
aansprakelijkheid ter zake van schade veroorzaakt door gebruik van een werkstuk dat is vervaardigd bij 
WOOD&CO is uitgesloten 

5.6 Indien WOOD&CO op enig moment, ondanks het gestelde in bovenstaande leden, wel aansprakelijk is 
voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het opleidingsbedrag. 

 
 
6. Verzuim 
6.1 Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van de opleidingskosten. 
6.2 Indien een student verhinderd is kan in overleg met de docenten, binnen de opleidingstermijn, een 

inhaalmoment worden gezocht. 
6.3 Indien door vanuit de overheid opgelegde wetgeving of verordening WOOD&CO tijdelijk geen les kan of 

mag geven is WOOD&CO gerechtigd de opleiding te verplaatsen en zal worden gezocht naar alternatieve 
data. Restitutie van opleidingsgeld is uitgesloten. 

 
 
7. Intellectueel eigendom  
7.1 De student is uitsluitend na schriftelijke toestemming van WOOD&CO gerechtigd gegevens uit en/of 

gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te exploiteren, te openbaren of, op 
welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 

 
 
8. Toepasselijk recht 
8.1 Op alle overeenkomsten en contracten tussen WOOD&CO en de student is het Nederlands recht van 

toepassing.  
8.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of contract, waarop 

deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, 
worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter tenzij de wet anders voorschrijft. 

mailto:06-2157
mailto:info@woodenco.nl
https://woodenco.nl/

