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Aanvullende voorwaarden Workshop 

Aanmelden 
Aanmelden voor de workshop kan uitsluitend via de website van Chimera projects B.V.                       
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en zijn onze voorwaarden van 
toepassing.  

Onze workshop 
Bij de workshop Veiligheidsladder is inbegrepen, tenzij expliciet anders vermeld: kosten voor 
accommodatie, licht ontbijt en koffie, thee en frisdrank gedurende de workshop.                   
Niet inbegrepen bij onze workshop zijn de kosten voor overnachtingen, lunch, diner, gebruik van 
consumpties buiten de workshop om. 

Aansprakelijkheid en zorgvuldigheid                                                                                                                  
Wij hebben de workshop en de benodigde materialen met de grootste zorg en op basis van de laatst 
beschikbare informatie samengesteld. Voor onvolkomenheden of tussentijdse aanpassingen 
accepteren wij geen aansprakelijkheid. Zonder schriftelijke toestemming van Chimera Projects B.V. is 
het niet toegestaan om gegevens, geheel of gedeeltelijk te kopiëren te publiceren of voor andere 
commerciële doeleinden te gebruiken. 

Prijzen workshop 
De prijzen voor de workshop staan vermeld in de informatie over de workshop Veiligheidsladder 
welke te vinden is op onze website. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Facturerings- en betalingsvoorwaarden 
Facturering vindt plaats 4 weken voor aanvang van de workshop. Betaling van de factuur dient 2 
weken voor aanvang van de workshop te zijn voldaan. Alleen tijdige betaling garandeert deelname 
aan de geplande workshop.  

Annuleringsvoorwaarden workshop 
U kunt deelname aan de workshop uitsluitend schriftelijk annuleren, dit tot 14 dagen voor aanvang 
van de eerste sessie van de workshop. 
Chimera Projects B.V. behoudt het recht om de workshop te annuleren of te verplaatsen.              
RIVM maatregelen i.v.m. het Covid-19 virus kunnen van invloed zijn op de geplande data en locatie. 

Vervanging deelnemers voor de workshop 
Het is altijd mogelijk aangemelde deelnemers te vervangen door andere personen van het zelfde 
bedrijf, dit uitsluitend voor gehele workshop cyclus. Wijzigingen gedurende de geplande sessies zijn 
niet mogelijk. Aanpassingen altijd schriftelijk melden en dienen akkoord gegeven te worden door    
Chimera Projects B.V. 

AVG                                                                                                                                                                             
De persoons- en bedrijfsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne administratie en 
facturatie doeleinden m.b.t. de betreffende workshop. Verwijdering van de gegevens vindt plaats 
binnen de termijnen zoals vermeld in onze Privacy Verklaring welke terug te vinden is op onze 
website.  

Overige voorwaarden 
Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Chimera Projects B.V. 
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 63691450.                                                                                                                                         
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