
  

                                                                                                  ......hhuuuurr  ttrraaiinniinnggssrruuiimmttee  
 

Dit formulier graag volledig invullen en samen met de voorwaarden opsturen naar: 
Internet Opleidingscentrum b.v., Postbus 235, 6710 BE  -  Ede, 

of faxen naar 0318 – 690 754 
 

Bedrijfsnaam:    
Adres:  Telefoon:  
Postcode:  Fax:  
Plaats:  E-mail:  

 Faktuuradres: 
(optioneel)  
Contactpersoon  Telefoon:  
E-mail:  Fax:  
 
 

 Cursusdata Aanvang Einde Naam van de Training Aantal cursisten Aantal docenten 
1         -        -       
2         -        -       
3         -        -       
4         -        -       
5         -        -       
6         -        -       
 
 Wilt u een lunch reserveren? Zo ja, voor hoeveel personen (deelnemers en docenten)? 
 
 
 Uw opmerkingen 
  
  
Ik heb de huurvoorwaarden en betalingscondities van Internet Opleidingscentrum B.V. gelezen en ga hiermee akkoord 

                    1-2006 
       

 
 
 
 
 
_______________ ____________ ___________________________________________ 
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  
 
 

Huurvoorwaarden en betalingscondities Internet Opleidingscentrum B.V. 
 
1. Het huren van een van onze trainingsruimten gebeurt d.m.v. dit formulier. 
2. Het kosteloos annuleren van lokaalreserveringen is mogelijk tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de eerste datum. 

Indien de cursus niet plaatsvindt op de afgesproken data, zijn de volledige huurkosten verschuldigd. 
3. De gefactureerde bedragen zijn binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste datum verschuldigd. 
4. Alle kosten door niet tijdig of niet juist betalen zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
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 bedoelt aan Internet Opleidingscentrum B.V. toekomen, op enigerwijze aan 
derden af te staan of in bruikleen te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Internet Opleidings-
centrum B.V. 

6. De PC’s in de trainingsruimten zijn enkel voorzien van een Windows Operating System. Elke andere software nodig 
voor het verzorgen van de training/demonstratie dient door de huurder te worden geinstalleerd. 

7. De kosten voor het herstellen van enigerlei schade veroorzaakt door de huurder of klanten van de huurder van de 
trainingsruimten zullen in rekening worden gebracht. 

8. Internet Opleidingscentrum is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen indien om welke reden dan ook een 
training niet plaats kan vinden. 

9. Door reserveren geeft de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. 
 
 

 

Internet Opleidingscentrum B.V. 
Postbus 235 

6710 BE  Ede 
tel.:  0318 64 86 80 
fax.: 0318 690 754 

info@ioc.nl 
http://www.opleidingen.nl 

 
Bankrekening: Rabobank 30.93.07.694 
BTW nr. 8092.45.516.B.01.1010 

KvK Arnhem: 09115727 
 


