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Voorwaarden leeractiviteiten 2023 

 

1 .Toepassing 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die SBA met opdrachtgevers sluit 
aangaande het verzorgen van trainingen, cursussen, workshops, webinars, intervisie, coaching, e-learning 
en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “leeractiviteit”. 

1.2 Deze voorwaarden zijn een addendum op de algemene leveringsvoorwaarden SBA. Indien ogenschijnlijk 
tegenstrijdig, gelden deze voorwaarden. 

1.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

1.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt. 

 

2. Leeractiviteit op aanvraag (‘incompany’) 

2.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een leeractiviteit stuurt SBA 
een offerte aan de opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De 
opdrachtgever retourneert de ondertekende offerte. De overeenkomst tussen SBA en opdrachtgever komt 
tot stand zodra de SBA een opdrachtbevestiging naar de opdrachtgever stuurt. 

2.2 Annulering van de leeractiviteit door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 
kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 
kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de in de offerte genoemde kosten in rekening gebracht, bij 
annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de in de offerte genoemde kosten in 
rekening gebracht.  

2.3 Verplaatsen van de leeractiviteit is eenmalig mogelijk zonder aanvullende kosten tot 30 kalenderdagen 
voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij het verplaatsen van de leeractiviteit op of korter dan 30 
kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum, worden € 150,- administratiekosten in 
rekening gebracht. 

 

3. Leeractiviteit op inschrijving (‘open inschrijving’) 

3.1 De SBA biedt leeractiviteiten aan met open inschrijfmogelijkheid. Wanneer een deelnemer zich 
aanmeldt, stuurt SBA een ontvangstbevestiging. SBA stelt een minimale en maximale groepsomvang voor 
doorgang van de leeractiviteit vast. Zodra er voldoende inschrijvingen zijn waarmee de leeractiviteit 
doorgang vindt, stuurt de SBA een deelnamebevestiging naar de deelnemer. Op dit moment komt de 
overeenkomst tussen de SBA en de deelnemer tot stand. 

3.2 Annulering van deelname is zonder enige consequenties mogelijk tot 21 kalenderdagen (drie weken) 
voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering van deelname binnen deze drie weken voor 
aanvang van de cursus brengen we 50% van het cursusbedrag in rekening. Bij annulering binnen twee 
weken voor aanvang van de cursus brengen we de gehele cursusprijs in rekening.  
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4. Individuele leeractiviteit (‘e-learning’)  

4.1 SBA biedt individuele leeractiviteiten aan die direct beschikbaar zijn na aanmelding. Wanneer een 
deelnemer zich aanmeldt, komt de overeenkomst tussen de SBA en de deelnemer tot stand.  

4.2 De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële dragers zijn van 
toepassing. Dat betekent dat de deelnemer geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft. Het digitale product 
(in dit geval de online leeractiviteit) wordt direct na bestelling via internet geleverd: er kan direct worden 
gestart. Daarmee doet de deelnemer afstand van haar/zijn bedenktijd en -recht tot herroeping. 

 

5 Toegang tot het SBA-leerplatform 

5.1 De leeractiviteit kan vereisen dat de deelnemer toegang nodig heeft tot het SBA-leerplatform, om de 
bijeenkomst voor te bereiden of om de individuele leeractiviteit te doorlopen.  

5.2 Het leerplatform is maximaal 3 weken beschikbaar voor de deelnemer, waarna deze automatisch wordt 
afgesloten. Deze termijn staat vast en is ongeacht de soort leeractiviteit, tenzij anders vermeldt.  

5.3 Het opnieuw verlenen van toegang tot een leeractiviteit is mogelijk op verzoek van de deelnemer. De 
kosten hiervan zijn € 12,50. De deelnemer krijgt dan opnieuw maximaal 3 weken toegang. 

 

6. Overmacht 

6.1 Indien een leeractiviteit in geval van overmacht aan de kant van SBA niet verzorgd kan worden op de 
vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken 
blijven daarbij van kracht. SBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn. 

6.2 Indien SBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of 
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SBA gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te 
factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

 

7. Auteursrecht 

7.1 Het intellectueel eigendom van de leeractiviteit en eventuele bijbeorende online en fysieke materialen 
berust bij SBA. Opdrachtgever en/of deelnemer mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen 
of verspreiden voor eigen gebruik binnen de apotheek, na toestemming van SBA en onder duidelijke 
bronvermelding. 


