Algemene voorwaarden Dialogue Ontwikkel Abonnement
Naast de algemene voorwaarden van Dialogue Legal BV, hierna te noemen Dialogue, zijn de
volgende voorwaarden van toepassing op het Dialogue Ontwikkel Abonnement.
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Het abonnement gaat in op het moment van aankoop.
De prijs van het abonnement bedraagt € 1.595,- excl. btw.
Het abonnement geldt uitsluitend voor trainingen en opleidingen korter dan 3 dagen uit
het aanbod van Dialogue en met de startdatums binnen de geldigheidstermijn van het
abonnement.
Betaling van het abonnement geschiedt in één termijn en binnen 14 dagen na ontvangst
van de factuur. Bij niet tijdige betaling wordt het recht tot deelname aan de trainingen en
opleidingen opgeschort.
Bij inschrijving dient u gebruik te maken van de actiecode die na aanschaf van het
abonnement toegestuurd wordt. Deze code kan gedurende de geldigheidsperiode
gebruikt worden. Indien deze code niet gebruikt wordt, zal Dialogue de training/opleiding
factureren.
Het abonnement is persoonsgebonden. U kunt geen vervanger in plaats laten
deelnemen aan trainingen en opleidingen waarvoor u zich binnen het abonnement
aanmeldt.
Het abonnement sluit u af voor een termijn van 12 maanden. Daarna eindigt het
abonnement automatisch. Wij nemen twee maanden voordat het abonnement afloopt
contact met u op om u te informeren over de einddatum van uw abonnement. U kunt per
e-mail aangeven of u het abonnement wenst te verlengen.
Indien de door u gekozen training of opleiding is volgeboekt, geldt de wachtlijstregeling
en wordt u bovenaan de wachtlijst gezet. Bij meerdere verzoeken op basis van het
abonnement wordt de rangorde deelname bepaald door de volgorde van aanmelding
voor de training of opleiding.
Bij elke inschrijving conform het abonnement, verplicht u zich om eventuele verhindering
uiterlijk 14 werkdagen voor de trainings- en opleidingsdag, waarvoor u zich heeft
ingeschreven, per e-mail aan opleidingen@dialoguebv.nl door te geven. Heeft u uzelf
niet tijdig afgemeld, dan brengen wij de reguliere prijs in rekening.
Het abonnement is niet te combineren met al bestaande of toekomstige regelingen of
kortingen.
Dialogue behoudt zich, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn,
het recht voor om:
o
Een training van het abonnement uit te sluiten, dit zal bij desbetreffende training
vermeld staan.
o
Een training zonder opgave van redenen te annuleren. U ontvangt daarvan tijdig
bericht.
o
Inhoud en aanbod op de website van Dialogue zonder voorafgaande kennisgeving
te wijzigen.
o
U van (verdere) deelname uit te sluiten indien u, ter beoordeling van Dialogue, op
enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig
handelt jegens Dialogue.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal de Sr. Opleidingsmanager van
Dialogue, met inachtneming van de bij Dialogue geldende regels en voorwaarden, een
bindende beslissing nemen en u daarover berichten.

