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Internet OpleidingsCentrum b.v. h.o.d.n. 
Imatica 

Postbus 235 – 6710 BE  EDE 
Vendelier 53c – 3905 PC - Veenendaal 

Telefoon: 088 – 88 00 700 
Fax: 088 – 88 00 777 

http://www.imatica.nl 
info@imatica.nl 

Dit formulier graag volledig invullen en opsturen naar: 
Imatica, Postbus 235, 6710 BE  -  Ede, 

of de voor- én achterkant faxen naar 088 – 88 00 777 
 

I. bedrijfsinformatie 
Bedrijfsnaam:    
T.a.v.  Telefoon:  
Adres:  Fax:  
Postcode - Plaats:  E-mail:  
II. factuurinformatie 
Factuuradres: 
(indien afwijkend) 

 
 Ordernr.:  

Contactpersoon:  Telefoon:  
E-mail:  Fax:  
 
III. cursistinformatie 
 m/v* Voorletters Achternaam  Voldoende voorkennis?** 

1 m:    v:      Ja:      nee:  
2 m:    v:      Ja:      nee:  
3 m:    v:     Ja:      nee:  
4 m:    v:      Ja:      nee:  
*Aankruisen wat van toepassing is. **Zie cursusomschrijving 
 

IV. cursusinformatie 
Cursist(e) Volgnr.1 Cursusomschrijving Startdatum cursus2 Prijs excl. BTW 
    1.   
    2.   
    3.   
    4.   
1Zie volgnummers vóór de namen in het 2e blok.  
2Op www.imatica.nl staan actuele cursusdata. Staat uw cursus er niet bij, is deze datum volgeboekt of schikt niet, neem dan contact met  
  ons op voor de eerstvolgende datum. 
 
V. locatie * 

Bij Imatica te Veenendaal. 
In-company, dus bij u aan het bedrijf (altijd na overleg). 

*Aankruisen wat van toepassing is.    
Ik heb de inschrijvingsvoorwaarden en betalingscondities van Internet Opleidingscentrum B.V. gelezen en ga hiermee akkoord.  31/10/2011 
 
 
_______________ ____________ ___________________________________________ 

Plaats    Datum    Naam en handtekening opdrachtgever 



  

A l g e m e n e  V o o r w a a r d e n  
 

Inschrijvingsvoorwaarden, levering- en betalingscondities 
Internet Opleidingscentrum B.V. h.o.d.n. Imatica 

 
1. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en door te ondertekenen verklaart u of de tekeningbevoegde persoon binnen uw organisatie akkoord te gaan 

met deze Algemene Voorwaarden. Ook door aan te melden via een van onze websites of per e-mail gaat u akkoord met deze Algemene 
Voorwaarden. Alle opleidingen en trainingen worden gehouden bij voldoende deelname. Internet Opleidingscentrum B.V. behoudt zich het 
recht om bij onvoldoende deelnemers de training te verplaatsen of te annuleren. In overleg met de deelnemers wordt een nieuwe datum 
vastgesteld. 

2. Het kosteloos annuleren van trainings- en consultancydiensten is mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de eerste trainings- 
consultancydag tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Hierna zal 50% van het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht. Bij annuleren 
op de dag vóór, of op de overeengekomen startdatum, brengen wij 100% van het bedrag in rekening. 

3. Bij verhindering van een deelnemer is het toegestaan een vervanger deel te laten nemen aan dezelfde cursus. Indien de deelnemer niet deelneemt 
aan de cursus op de afgesproken datum, zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. 

4. Indien een deelnemer door ziekte of zeer bijzondere omstandigheden niet in staat is een training te volgen kan Internet Opleidingscentrum B.V. 
een coulanceregeling aanbieden. In dit geval ontvangt u een factuur voor de gemiste training welke binnen 14 dagen voldaan moet zijn en met de 
deelnemer wordt een nieuwe trainingsdatum afgesproken. Voor de coulanceregeling wordt EUR 30,00 (excl. BTW) administratiekosten in 
rekening gebracht. De nieuwe trainingsdata worden niet in rekening gebracht. Internet Opleidingscentrum B.V. bepaalt of u in aanmerking komt 
voor genoemde coulanceregeling. 

5. Internet Opleidingscentrum B.V. behoudt zich alle (auteurs)rechten en eigendommen voor met betrekking tot de door Internet Opleidingscentrum 
B.V. verstrekte cursusdocumentatie. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop auteursrechten als hiervoor bedoeld aan Internet 
Opleidingscentrum B.V. toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in bruikleen te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van Internet Opleidingscentrum B.V. 

6. Het niet of te laat ontvangen van de schriftelijke bevestiging van uw deelname aan een training is geen geldige reden om niet te verschijnen. Indien 
u om welke reden dan ook 3 werkdagen voor de trainingsdatum nog niets heeft vernomen dient u zelf contact met ons op te nemen. 

7. Het aanschaffen van SAP Crystal Reports software en/of het afnemen van training- en consultancydiensten en/of het inschrijven voor een van de 
open rooster trainingen van het Internet Opleidingscentrum B.V. vindt plaats door middel van ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging 
of inschrijfformulier, of door het invullen van het online inschrijfformulier op onze website. 

8. Indien werkzaamheden, om welke reden dan ook, meer tijd in beslag nemen dan in de offerte vermeld, wordt in overleg met u extra tijd 
ingepland. Op de factuur voor de extra tijd gestoken in onvoltooide werkzaamheden zijn onze betalingscondities van toepassing zoals in de 
punten 11, 12 en 13 omschreven staan. 

9. Voor alle softwarebestellingen onder EUR 1.500,00 (excl. BTW) gelden EUR 15,00 (excl. BTW) transportkosten. 
10. Voor alle softwarebestellingen via het CVLP licentieprogramma gelden EUR 25,00 (excl. BTW) order- en transportkosten. 
11. De gefactureerde bedragen voor trainingen, consultancy en producten zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur verschuldigd.  
12. Alle bedragen zijn in euro’s en excl. 19% BTW, tenzij anders schriftelijk met u overeengekomen. 
13. Alle kosten door niet tijdig of niet juist betalen zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
14. Geleverde softwarelicenties blijven eigendom van het Internet Opleidingscentrum B.V., zolang de factuur voor de software niet voldaan is. 
15. Door ondertekening van de offerte/opdrachtbevestiging/inschrijfformulier of door het invullen van het online inschrijfformulier op onze website geeft 

de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. 
 

 
 

Internet Opleidingscentrum B.V. 
Postbus 235 

6710 BE  Ede 
tel.:  088 88 00 700 
fax.: 088 88 00 777 

info@imatica.nl 
http://www.imatica.nl 

 
Bankrekening: 30.93.07.694 

BTW nr. 8092.45.516.B.01.1010 
KvK Arnhem: 09115727 

 


