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1. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten die ProTaal 
verzorgt. 

2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen 
opdrachtgever en ProTaal en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
2. Inschrijving 
1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van ProTaal zijn vrijblijvend. 
2. Inschrijving voor een training, opleiding of event gebeurt uitsluitend schriftelijk: door aanmelding via e-mail, formulier of ondertekening 

van de offerte. Inschrijvingen voor open trainingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. ProTaal bevestigt 
per e-mail aan elke deelnemer afzonderlijk de inschrijving. ProTaal houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na 
kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren. 

3. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 
 
3. Opleiding en training 
1. ProTaal en haar trainers spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na 

afloop van de opleiding, training of coaching ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. ProTaal gebruikt de inhoud daarvan 
om de opleidingen en trainingen waar nodig te verbeteren en docenten te beoordelen. 

2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door ProTaal geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na 
uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ProTaal kenbaar gemaakt te worden. Deze klacht kan zowel per post (ProTaal, 
Schepenstraat 86a, 3039NM te Rotterdam) als per e-mail (info@protaal) worden ingediend. Bij het achterwege blijven hiervan, wordt 
de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn 
betalingsverplichting. De opdrachtgever biedt de gelegenheid het geleverde binnen een redelijke tijd te verbeteren, te vervangen of – 
ter keuze aan ProTaal - te verrekenen. 

3. ProTaal houdt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of 
opleiding geen doorgaan te laten vinden. ProTaal zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren. 

4. Voor online trainingen geldt dat een training binnen 1 jaar na de start moet worden afgerond. 
5. Bij in-company trainingen draagt opdrachtgever zorg voor een trainingsruimte en de daarbij behorende praktische zaken als 

materialen, thee, koffie en lunch. 
6. Bij in-company trainingen verzorgt opdrachtgever de interne communicatie over de training en verschaft ProTaal deelnemerslijsten 

en brengt ProTaal ervan op de hoogte als hierin veranderingen optreden. 
7. Bij in-company trainingen verzamelt opdrachtgever de voorbereidingsopdrachten en verzendt deze zowel geprint als per e–mail 

uiterlijk 10 dagen voor een trainingssessie aan ProTaal. 
8. ProTaal hoeft geen trainingsdag te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. 
 
4. Betaling 
1. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij duidelijk anders overeengekomen in de offerte. ProTaal verzendt 

daartoe een (digitale) factuur. 
2. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt ProTaal zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van deelname of een in-

company training op te schorten. 
 
5. Annulering en wijzigingen 
1. Bij annulering van een inschrijving worden de deelnamekosten niet terugbetaald. Indien een inschrijver verhinderd is voor deelname 

is hij/zij wel gerechtigd een vervanger te laten deelnemen. 
2. Voor online trainingen gelden de regels voor annulering volgens de Wet Kopen op Afstand. De opdrachtgever kan een 

dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd 
gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Daartoe kan hij/zij gebruik maken van het herroepingsformulier dat 
onder aan deze algemene voorwaarden is opgenomen als Bijlage I. ProTaal mag de opdrachtgever vragen naar de reden van 
herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.  

3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 
4. De in lid 2 genoemde bedenktijd vervalt als de start van de training valt binnen de 14 dagen waarbinnen de dienstenovereenkomst 

geannuleerd kan worden. 
5. Indien door omstandigheden een training of opleiding onverhoopt geen doorgang kan vinden, probeert ProTaal binnen afzienbare 

termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding. Mocht een vervanging niet mogelijk niet, en ProTaal de training 
annuleert, restitueert ProTaal het deelnamegeld aan opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) 
schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van de zijde van ProTaal is uitgesloten. 

6. ProTaal behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten, trainers of sprekers te vervangen. 
7. Bij in-company trainingen is het na ondertekening van de offerte mogelijk data van de training te veranderen of te annuleren, mits dit 

uiterlijk drie weken voor de geplande bijeenkomst gebeurt. Mocht de training binnen drie weken worden verzet of geannuleerd, dan 
wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 
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8. Mochten er tijdens de training zaken blijken die meerwerk met zich meebrengen, dan zal ProTaal deze zaken alleen verrichten na 
afstemming met opdrachtgever. Eventuele afspraken die dan gemaakt worden over extra in rekening te brengen uren, worden apart 
bevestigd. 

9. ProTaal heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding wanneer er sprake 
is van overmacht. Overmacht is in ieder geval - maar niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, 
terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van 
internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop ProTaal geen invloed kan uitoefenen. 

10. Wanneer ProTaal door overmacht (de verdere) uitvoering van de overeenkomst moet staken, houdt ProTaal wel het recht op 
vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde verschotten. 

 
6. Intellectueel eigendom 
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen ProTaal toe. 
2. Alle door ProTaal in het kader van de training of event aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld door eigen 

gebruik van de opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren, 
ongeacht op welke wijze dat gebeurt. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door ProTaal verstrekte informatie 
(trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke training of opleiding te ontwikkelen of geven, tenzij 
ProTaal daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. 

3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van de door opdrachtgever verstrekte materialen (aangeleverde teksten) blijven bij 
opdrachtgever. ProTaal verplicht zich tot geheimhouding van de inhoud van de teksten aan derden. Cursisten wordt gevraagd 
teksten met gevoelige informatie geanonimiseerd aan te leveren. ProTaal tekent een geheimhoudingsovereenkomst als 
opdrachtgever dat wenst. 

 
7. Aansprakelijkheid 
1. Met het aangaan van een overeenkomst aanvaardt ProTaal een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van 

de door ProTaal geleverde training of andere dienst de uiterste zorg wordt betracht, kan ProTaal de afwezigheid van fouten of 
onvolledigheid niet uitsluiten. ProTaal, noch haar trainers, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt 
door dergelijke fouten of onvolledigheden. 

2. ProTaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen, goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainingslocatie. 
3. ProTaal is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever of enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig 

gebruik door opdrachtgever of enige derde van door ProTaal verstrekte informatie, training (cursusmateriaal) of andere dienst. 
4. De aansprakelijkheid van ProTaal voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, veroorzaakt door ProTaal, is in 

alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid 
voortvloeit. ProTaal is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, 
vertragingsschade en gederfde winst geleden door de opdrachtgever, de werknemers van opdrachtgever of derden 

5. ProTaal is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de accommodatie waarin ze in opdracht trainingen verzorgt. 
 
8. Toepasselijkheid 
1. Op iedere overeenkomst tussen ProTaal en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten 

die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door 
een bevoegde rechter. 

 
ProTaal is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24332543. ‘Mennazus’ en ‘Een 
beetje Beroemd’ zijn onderdeel van ProTaal. 
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