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Algemene Voorwaarden RFB Training: 
• Op alle opdrachten gegeven aan en/of uitgevoerd door RFB Training zijn de algemene 

voorwaarden van RFB Training van toepassing.  

• De voorwaarden zijn door opdrachtgever geaccepteerd bij akkoord met de 
prijsopgave/offerte bij aanvang van de opdracht en/of bij het betalen van deze of 
voorgaande facturen. Een exemplaar is kosteloos op te vragen via info@rfbtraining.com 
en te vinden op www.rfbtraining.com 

• Deelname aan trainingen of evenement bij of met RFB Training is geheel op eigen risico 
en verantwoordelijkheid. RFB Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere 
schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training/ 
evenement. Trainingsadviezen zijn vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. 

• RFB Training aanvaardt geen schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan 
door het gebruik van onze faciliteiten, programma's of begeleiding. 

• RFB Training behoudt het recht een training te annuleren. Bijvoorbeeld bij gevaarlijke 
weersomstandigheden. In verband met feestdagen of evenementen kan een training 
worden afgelast of verplaatst worden naar andere data. 

• Bij annulering van een training door de deelnemer binnen 7 dagen van de training wordt 
25% van de prijs in rekening gebracht, binnen 4 dagen van de training 50% en binnen 36 
uur van de training 100% van de prijs.  

• Tarieven voor trainingen van RFB Training worden jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie.  

• RFB Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade van, 
waardevolle spullen of andere persoonlijke eigendommen of van vermissing van kleding, 
tijdens of in verband met de door RFB Training georganiseerde activiteiten. 

• De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid. Indien je 
gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, 
raden wij je sterk aan om voorafgaand aan een training bij RFB Training, eerst advies in te 
winnen bij een arts. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke 
gesteldheid. 

• Bij alle opdrachten met een looptijd van langer dan 1 maand gegund aan RFB Training 
geldt een opzegtermijn van minimaal vier weken.  

• Leden van RFB Training die gebruik maken van abonnementen, machtigen RFB Training 
de verschuldigde abonnementskosten af te schrijven van hun bankrekening.  

• De contractduur van alle abonnementen starten op de eerste van de maand, volgend op 
de maand van inschrijving. Alle abonnementen worden vooruit geïncasseerd. Indien 
incasso niet mogelijk blijkt, wordt de incasso later nogmaals aangeboden zonder extra 
kosten. Hierna wordt €7,50 administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer krijgt 
dan vier weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de 
deelnemer na deze periode van vier weken in gebreke is gebleven, wordt de vordering uit 
handen gegeven en zijn de bijkomende kosten voor rekening van de deelnemer.  

• Teruggave van de deelnemersbijdrage is ten alle tijden en onder alle omstandigheden 
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

• Trainingen moeten minimaal 48 uur van te voren volledig betaald zijn aan RFB Training. 
Bij te late betaling wordt de training geannuleerd en alle kosten worden verhaald op de 
afnemer. 

• Je stemt ermee in dat jouw gegevens door RFB Training bewaard zullen worden.  

• RFB Training verklaart hierbij dat de gegevens nimmer ter inzage aan derden, noch 
verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving. 

• RFB Training behoudt zicht het recht om tarieven, contributies, trainingstijden, 
faciliteiten, locaties, algemene voorwaarden te wijzigen of trainers te wisselen. Aan acties 
en speciale voorwaarden kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend. 

• Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder-, advocaatkosten welke door RFB 
Training worden gemaakt teneinde nakoming van verplichtingen van de deelnemer te 
bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer. 
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• Alle schema’s, formulieren, testresultaten en overige uitingen van RFB Training blijven 
eigendom van RFB Training. Geen van de opgezette schema’s, formulieren, testen en/of 
overige uitingen van RFB Training mogen worden vermenigvuldigd of verspreid worden 
aan derden zonder vooraf verkregen toestemming van RFB Training. 

• De voorwaarden zijn door opdrachtgever geaccepteerd bij akkoord met de 
prijsopgave/offerte bij aanvang van de opdracht en/of bij het betalen van deze of 
voorgaande facturen. Een exemplaar is kosteloos op te vragen via info@rfbtraining.com. 


