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Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden van EBB examens
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die EBB examens sluit
met een wederpartij, voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2. Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaardt wederpartij de
toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Artikel 2 – Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij door EBB examens anders wordt bepaald.
2. Overeenkomsten zijn eerst bindend voor EBB examens, indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3 – Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
2. EBB examens is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de wederpartij door te
berekenen.
Artikel 4 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijk examenbevestiging en dient bij afwijking
volgens de wederpartij binnen 3 dagen gecorrigeerd retour te zijn bij EBB examens, waarna een
nieuwe examenbevestiging wordt opgesteld.
2. Wederpartij meldt schriftelijk de examenkandidaten aan bij EBB examens, op basis waarvan
facturatie volgt.
Artikel 5 – Leveringsvoorwaarden
1. EBB examens bepaalt de werkwijze en eisen via welke een examen zal worden afgenomen. Deze
eisen worden vermeld in de schriftelijke examenbevestiging.
2. Voor aanvang van het examen zullen alle eisen gecontroleerd worden door de examinator. Zaken
die niet juist zijn dienen direct verholpen te worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, en de
examenlocatie worden afgekeurd door de examinator, dan zal het examen geen doorgang kunnen
vinden. De examenkosten zoals deze zijn overeengekomen dienen door de wederpartij voldaan te
worden.
Artikel 6 – Annulering
1. Wederpartij kan een in-company- / bedrijfsexamen kosteloos annuleren tot 8 werkdagen voor de
vastgestelde examendatum. Ingeval door wederpartij een examen geannuleerd wordt binnen 8
werkdagen voor de vastgestelde examendatum, zullen hiervoor annuleringskosten worden
doorberekend aan de wederpartij.
2. Ingeval een examen – door overmacht – op de vastgestelde examendatum geannuleerd wordt
door EBB examens, dan zullen de overeengekomen examenkosten niet langer door de
wederpartij voldaan hoeven te worden EBB examens zal in overleg met wederpartij een nieuwe
examendatum vaststellen waarop de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een examen op basis van open inschrijving heeft EBB
examens altijd het recht het examen tijdig kosteloos te annuleren.
4. Annulering van een aanmelding voor een examen op basis van open inschrijving kan kosteloos
plaatsvinden tot uiterlijk 5 werkdagen voor de vastgestelde examendatum. Ingeval minder dan 5
werkdagen voor de vastgestelde examendatum wordt geannuleerd, is de volledige vergoeding
verschuldigd.
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Artikel 7 – Betaling
1. Alle betalingen dienen te geschieden op een door EBB examens aan te wijzen bank- of
postrekeningnummer, binnen 30 dagen na facturatie.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldag van de factuur tot
aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande
factuurbedrag.
3. Alle kosten die EBB examens moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor
rekening van wederpartij.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid / bedrijfsgegevens
1. EBB examens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen
van wederpartij.
2. EBB examens verplicht zich alle door wederpartij verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te
bewaren. Deze gegevens zal EBB examens niet aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven
dan wel publiceren.
3. De persoonsgegevens van de gediplomeerden zullen worden opgenomen in het Centraal Diploma
Register van de SSVV. Het diplomaregister wordt, conform de vereisten op grond van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens, niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor verificatie van de
gegevens van de gediplomeerden.
Artikel 9 – Geschillen
1. EBB examens heeft het recht examenkandidaten die door hun gedrag of anderszins het normale
verloop van het examen verhinderen, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten.
Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het examengeld onverlet.
2. Op alle met EBB examens gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten welke van een zodanige
overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet
bevoegd verklaarde rechter.
Artikel 10 – Ontbinding
EBB examens is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en
zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met wederpartij te ontbinden, indien:
a. wederpartij surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn
vermogen beslag wordt gelegd;
b. wederpartij zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit,
anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
c. wederpartij een of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt en deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat EBB examens bij
aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, heeft opgeheven.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan EBB examens rechtens toekomende
bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
Bovenstaande Verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Breda onder nummer 20017478.
Opgesteld d.d. 03-09-2007
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