
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIVITEITEN MVO4Holland 
 

Artikel I Algemeen 
1.1 Op alle door MVO4Holland, handelsnaam van Creathos bv, verzorgde trai-

ningen, workshop, bijeenkomsten en cursussen, hierna te noemen activiteit, 
zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. 

1.2 De actuele versie van deze algemene voorwaarden is digitaal terug te vinden 
op de website van MVO4Holland 

 

Artikel II Materialen en literatuur 
2.1 Eventuele informatie die vermeld staat in de beschrijving van de Activiteit ont-

vangt u digitaal. Overig trainingmateriaal ontvangt u op de dag van de activiteit. 
2.2 Eventuele achtergrondliteratuur, die tijdens de activiteit ter inzage ligt, is via de 

site van MVO4Holland te bestellen. 

 

Artikel III Aanmelden en betalen 
3.1 Aanmelden voor een activiteit geschiedt via de aanmeldbox bij de activiteitenagenda op www.MVO4Holland.nl of 

per e-mail. MVO4Holland zal uw aanmelding binnen 1 week bevestigen. Na ontvangst van de bevestiging is de aan-
melding definitief en verbindt u zich aan een betaling. 

3.2 De vermelde tarieven op de website van MVO4Holland zijn tenzij anders aangegeven exclusief BTW en incl. materiaal 
en koffie/thee. 

3.3 Activiteiten tot € 20,00 worden voor aanvang van de activiteit contant afgerekend. U ontvangt desgewenst een con-
tant-factuur met een BTW specificatie. 

3.4 Voor de overige activiteiten ontvangt u een factuur met een BTW specificatie. De factuur dient binnen 14 dagen doch 
in ieder geval voor aanvang van de activiteit betaald te worden. 

3.5 Bij niet tijdige betaling houdt MVO4Holland zich het recht voor u van de activiteit uit te sluiten. 

 

Artikel IV Annulering 
4.1 MVO4Holland behoudt zich het recht voor een activiteit bij onvoldoende aanmeldingen of eventuele onvoorziene 

omstandigheden te annuleren of te verplaatsen. U ontvangt hiervan tijdig bericht via de email. 
4.2 Bij verhindering kunt u zich laten vervangen, op voorwaarde dat u dit tijdig (>24 uur voor aanvang) meldt via 

info@mvo4holland.nl 
4.3 Annuleren van een activiteit, die meer dan €20,00 bedraagt, kan kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit. 

Annuleert u tussen 6 dagen tot 24 uur voor aanvang van de activiteit dan betaalt u 50% van het tarief. Bij annulering 
binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit dan betaalt u 100% van het tarief. 
Activiteiten tot € 20,00 kunt u kosteloos annuleren. 

4.4 Bij overschrijving van een activiteit bieden wij u een alternatief aan of plaatsen wij u op de wachtlijst. Hiervan brengen 
wij u binnen 1 week na aanmelding op de hoogte. 

 

Artikel V Tijden  
5.1 Op de website van MVO4Holland vindt u in de agenda de exacte tijden per activiteit. Elke activiteit heeft doorgaans 

een inloop van een half uur en een halfuur napraat-tijd. 
Dagdeel (ochtend) 9:30 -12.30 uur ; Dagdeel (middag) 13.30 – 16.00 uur; Dagdeel (avond) 19:30-22:30 
Gehele dag 9:30 tot 16:00 uur (inclusief lunch) 

5.2 Bij meerdaagse activiteiten is het niet mogelijk om later (na bijeenkomst 1) in te stromen 
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