
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
Begripsomschrijving 
Medischouten verzorgt opleidingen/ nascholing/ trainingen/ workshops en advies op het gebied van bedrijfshulpverlening, 
reanimatie, Automatische Externe Defibrillatie (AED), kinder EHBO en verkoop van AED/bedrijfshulpverlenings-artikelen. 
 
Verantwoordelijkheid voor opleidingen/nascholing en/of trainingen 
Medischouten is verantwoordelijk zijn voor de medische opleidingen/ nascholingen en/of trainingen. Tevens heeft hij de 
tekenbevoegdheid voor verlengingen van de diploma’s, de certificaten en bijhorende aantekeningen. 
Laatstgenoemdeopleidingen, nascholingen en/of trainingen worden gegeven volgens de richtlijnen van de Europese 
Reanimatieraad 
Medischouten verzorgt de diploma-administratie voor de cursisten, inzake verlengingen van het diploma 
Bedrijfshulpverlening bij het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het ERC (European Resusitation 
Council). 
Medischouten werkt uitsluitend met bevoegde docenten, erkend door het ERC en het Nederlandse Instituut voor 
Bedrijfshulpverlening (NIBHV) 
 
Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op offertes en prijzen. 
 
Totstandkoming van overeenkomsten 
Overeenkomsten tussen partijen kunnen op alle rechtens geoorloofde wijzen tot stand komen. Partijen beogen echter dat 
overeengekomen als regel tot stand komen doordat deopdrachtgever een schriftelijke offerte/ inschrijfformulier of 
orderbevestiging van  Medischouten getekend retourneert. 
Een offerte gedaan door  Medischouten is geldig tot 1 maand na dagtekening. 
 
Bij annulering tengevolge van ziekte van de ingeschreven deelnemer of andere legitieme oorzaak, die deelneemt aan een 
open inschrijving/workshop, is 50% van het cursusgeld verschuldigd. 
De opdrachtgever heeft recht op de cursusplaats en kan deze door een andere deelnemer laten innemen. Bij annulering 
van een opgeven examen en/of competentietoets aan één van de exameninstituten wordt het volledige geoffreerde 
bedrag in rekening gebracht. 
 
Betaling en prijzen 
Voor opleidingen en nascholingen of levering van BHV artikelen verbindt de opdrachtgever zich tot betaling binnen 30 
dagen na datum van de factuur of binnen de termijn die nader is overeengekomen en op de factuur staat vermeld.  
Voor deelname aan een cursus op basis van open inschrijving / workshop dient de betaling vooraf door de opdrachtgever 
te zijn betaald. De deelnemer heeft dan pas formeel recht op toegang tot de cursus/workshop, tenzij anders vermeld 
Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld. 
Medischouten heeft het recht om de prijs om de door haar verrichten diensten ieder jaar te herzien en aan te passen. 
Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te beëindigen vanaf de datum waarop de gewijzigde prijzen 
zullen worden berekend. 
 
Aansprakelijkheid 
Medischouten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak dan ook, 
die mogelijkerwijs het gevolg is van of toegerekend zou kunnen worden aan de uitvoering van de door Medischouten 
verrichte diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.I 
 
Wijziging 
Medischouten heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. 
Wijzigingen kunnen ook gelden voor reeds gesloten overeenkomsten. 
 
Onvoorziene omstandigheden 
Partijen zullen in geval van omstandigheden, die op het moment van aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet 
voorzienbaar en/of onvoorzienbaar waren en die voor partijen of één hunner zeer bezwarende consequenties hebben, in 
onderling overleg naar een redelijke oplossing streven. 
 


