
   

 

Algemene voorwaarden cursus ‘Werken met RD4’ 
 

1     Definities 

1.1  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van 
een cursus van de Opdrachtnemer. 

1.2  Opdrachtnemer: Stichting ALL, gevestigd te Woerden en ingeschreven in het  handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 30205985. 

1.3    Opleidingsproduct: de cursus ‘Werken met RD4’. De naam RD4 staat voor ‘Diagnostiek van 
rekenproblemen op 4 handelingsniveaus’ en verwijst naar het instrumentarium op de website 
www.rd4-rekenen.nl.  

1.4   In Company: de cursus RD4 kan op verzoek van een opdrachtgever op locatie of online worden 
uitgevoerd voor een groep rekenspecialisten van een bovenschools samenwerkingsverband. De 
rekenspecialisten voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld op de website. 

1.5  Open Inschrijving: elke inschrijving van een opdrachtgever die voldoet aan de voorwaarden 
voor deelname aan de cursus zoals vermeld op de website.  

1.6  Opdrachtgever: de opdrachtgever van Stichting ALL. Opdrachtgevers kunnen zijn:  

1.6.1 Bestuurders of functionarissen van een bovenschools samenwerkingsverband die Stichting ALL 
verzoeken de cursus ‘Werken met RD4’ in Company te verzorgen voor eigen rekenspecialisten 
die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de cursus zoals beschreven op de website 
www.rd4-rekenen.nl bij professionalisering.   

1.6.2 Natuurlijke personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep deelnemen via een 
open Inschrijving en die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de cursus zoals 
beschreven op de website www.rd4-rekenen.nl bij professionalisering.  

 

2    Toepassing en wijziging van voorwaarden 

2.1  De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever.  

2.2  Stichting ALL is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in 
werking na vermelding op website www.rd4-rekenen.nl 

 

3    Tarieven 

3.1  Tarieven open inschrijving 

3.1.1  Het tarief voor de cursus wordt per halfjaar vastgesteld door Stichting ALL. 

3.1.2  Betaling van facturen bij open inschrijving dient te geschieden binnen veertien dagen 
 na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.  
 

3.2   Tarieven In Company 

3.2.1  Bij een overeenkomst In Company wordt in overleg een vast tarief vastgesteld. 

3.2.2  Bij uitvoering op locatie worden reiskosten door Opdrachtgever vergoed. 

3.2.3  Bij uitvoering op locatie worden kosten op locatie door Opdrachtgever vergoed 

3.2.4   Bij uitvoering online worden geen extra kosten gefactureerd. 

3.2.5  Bij uitvoering In Company wordt de factuur achteraf betaald. 

 



   

4     Intellectueel eigendomsrecht 

4.1  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, de naam en 
het instrumentarium RD4, de inhoud op de website www.rd4-rekenen.nl, de cursus RD4 en het 
cursusmateriaal betreffende de cursus RD4, berusten bij Stichting ALL.  

4.2  Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de opdrachtgever.  

4.3     Het cursusmateriaal mag niet verder worden verspreid door de opdrachtgever.  

4.4     Het cursusmateriaal mag niet worden gebruikt door de opdrachtgever voor het aanbieden van 
   eigen cursussen.  
 

5    Geheimhouding 

  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
 

6    Persoonsgegevens 

  Stichting ALL gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens uitsluitend voor verstrekking 
en verwerking van de noodzakelijke informatie gedurende de cursus. 
 

7    Annulering  

7.1  Bij open inschrijving 

7.1.1 Bij annulering van de cursus door Stichting ALL voorafgaand aan de start van de cursus wegens 
te weinig deelnemers, wordt geprobeerd de potentiële deelnemer bij een parallel lopende cursus 
te plaatsen. Lukt dat niet, dan kan de opdrachtgever als potentiële deelnemer kiezen voor 
retournering van reeds betaald cursusgeld of plaatsing in een daarop volgend traject.  

7.1.2 Bij annulering door de opdrachtgever voorafgaand aan de cursus hoeft geen cursusgeld te 
worden betaald. 

7.1.3 Bij annulering door de opdrachtgever gedurende de looptijd van de cursus, wordt het resterende 
cursusgeld niet vergoed. 
 

7.2  Bij In Company 

7.2.1 Bij annulering door Opdrachtgever, uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste     geplande 
cursusbijeenkomst, vervallen de kosten. 

7.2.2 Bij tussentijds beëindigen van de cursus, in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Stichting 
ALL, vervallen de resterende kosten. 
 

7.3  Overmacht 

  Bij ziekte van de opleider of andere reden van afwezigheid, zorgt Stichting ALL voor vervanging 
van de opleider of, in overleg, verplaatsing van de cursusbijeenkomst naar een andere datum. 
 

8     Klachten 

  Eventuele klachten worden verwerkt volgens de klachtenprocedure zoals vermeld op de pagina 
‘Contact’ van de website www.rd4-rekenen.nl. 
  

9    Toepasselijk recht 

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting ALL partij is, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 
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