
Inschrijfvoorwaarden voor Netwerk- en Inspiratiegroep Ont-wikkel  
 
De inschrijfvoorwaarden voor netwerk- en inspiratiegroep Ont-wikkel gelden voor alle 
bijeenkomsten, trainingen, inspiratieclasses en netwerksessies, tenzij anders staat aangegeven of 
schriftelijk overeengekomen. Naast deze inschrijfvoorwaarden kunnen er specifieke voorwaarden 
gelden.  

Begrippen  
a. Ont-wikkel: Netwerk en trainingsgroep voor zelfstandige business consultants en medewerkers 
van Been Management Consulting b.v. Ont-wikkel is onderdeel van Been Management Consulting 
b.v. (hierna: Been). 
b. Deelnemer: Degene die op basis van zijn inschrijving gerechtigd is deel te nemen aan een door 
Ont-wikkel aangeboden bijeenkomsten.  
c. Bijeenkomsten: Trainingen, inspiratieclasses/brainy Been, netwerksessies of onderdelen uit naam 
van Ont-wikkel, zijn allen onderdeel van Ont-wikkel.  

Inschrijving               
De inschrijving komt tot stand door (online) inschrijving door de deelnemer. Een intakegesprek kan 
onderdeel uitmaken van de inschrijfprocedure. Of een intakegesprek van toepassing is zal per 
individu worden bekeken. Ont-wikkel is gerechtigd te onderzoeken of de deelnemer aan het profiel 
voldoet en een inschrijving te annuleren indien Been geen match herkend. Het profiel is terug te 
vinden op de website van Ont-wikkel: https://beenmc.com/profiel-ontwikkel/ Inschrijven voor het 
komende kalenderjaar kan tot 15 november.  

Met de inschrijving komt er een overeenkomst tussen de deelnemer en Been tot stand. De 
deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij met de online inschrijving de kosten van het Ont-wikkel 
programma verschuldigd is. De deelnemer verklaart zich met zijn online inschrijving akkoord met 
deze Ont-wikkel inschrijfvoorwaarden. De deelnemer is akkoord met de algemene voorwaarden en 
de privacyverklaring (AVG) van Been en verklaart ten minste in het bezit te zijn van een geldig HBO-
diploma in verband met de toelatingseisen voor sommige onderdelen van Ont-wikkel. De algemene 
voorwaarden van Been en de privacyverklaring zijn terug te vinden op de website van Been 
(www.beenmc.com). 

Programma Ont-wikkel 

Per kalenderjaar zal het programma Ont-wikkel worden herzien en zullen er nieuwe trainingen 

worden aangeboden. Het aanbod zal op de website van Ont-wikkel worden gepresenteerd. 

Daarnaast wordt er ieder kalenderjaar een Marktplaats georganiseerd waar het programma Ont-

wikkel wordt gepresenteerd. Daarnaast kunnen deelnemers informatie nalezen op de Ont-wikkel 

website. www.beenmc.com/ontwikkel 

Marktplaats  
Ieder kalenderjaar organiseert Been voor het programma Ontwikkel een Marktplaats. Tijdens de 
Marktplaats kunnen huidige en potentiële deelnemers kennismaken met de trainers en het totale 
programma, zodat deelnemers zichzelf voorafgaand goed kunnen laten informeren over de 
bijeenkomsten en weten waarvoor ze zich inschrijven. Been is niet verantwoordelijk voor de 
informatieverstrekking van de trainers rondom hun bijeenkomsten (zowel op de Marktplaats als op 
de Ont-wikkelwebsite).  

Groepsgrootte van bijeenkomsten 
Voor sommige bijeenkomsten geldt een minimale en/of een maximale groepsgrootte. Toelating 
geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indien een bijeenkomst niet voldoende deelnemers heeft, 
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is Been gerechtigd om de bijeenkomst te annuleren. Indien de groep vol is, zal de deelnemer op een 
wachtlijst geplaatst worden en/of zal worden onderzocht of er een tweede bijeenkomst kan worden 
ingepland.  
 
Deelnemerskosten  
Aan de inschrijving voor het Ont-wikkelprogramma zijn kosten verbonden. Het programma bestaat 
uit een verplicht basisprogramma, vanuit hier kan de deelnemer zich voor andere bijeenkomsten 
inschrijven en zo zijn eigen programma samenstellen. Per extra bijeenkomst naast het 
basisprogramma worden kosten in rekening gebracht. De kosten van de bijeenkomsten zijn te 
vinden op het inschrijfformulier en worden elk kalenderjaar herzien. Tenzij anders wordt vermeld, 
zijn bij de deelnemerskosten niet inbegrepen: reis- en verblijfskosten; parkeerkosten; 
aanschafkosten van voorgeschreven studiemateriaal; kosten toelatingsonderzoek; eten en drinken 
(lunch; diner; drankjes). 
 
Duur 
De deelnemer schrijft zich te allen tijde in voor een volledig kalenderjaar. Dit wil zeggen van 1 januari 
tot en met 31 december van het komende kalenderjaar.  
 
Wettelijke bedenktermijn 
De deelnemer heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de online inschrijving zonder 
opgave van redenen de inschrijving te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de 
deelnemer binnen deze termijn Been schriftelijk per e-mail (info@beenmc.com) of per 
aangetekende brief de overeenkomst te herroepen. Been zal de herroeping schriftelijk bevestigen.  

Wijze van betaling, te late betaling  
De totale deelnemerskosten dient ineens voorafgaand aan de start van het nieuwe trainingsjaar te 
worden voldaan. Een trainingsjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december van het komende 
kalenderjaar. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur, die binnen de betalingstermijn 
dient te worden betaald. Bedragen van de bijeenkomsten, welke op het inschrijfformulier te vinden 
zijn, zijn exclusief BTW. Wanneer de betaling uitblijft, heeft Been het recht de kosten van de 
vordering, alsmede de wettelijke rente over de vordering in rekening te brengen. Bij niet-tijdige 
betaling binnen de op de factuur vermelde vervaldata en na twee aanmaningen, kan de deelnemer 
de toegang tot de bijeenkomsten worden ontzegd, zonder dat dit leidt tot vermindering of restitutie 
van de verschuldigde deelnemerskosten. Deelnemers mogen pas starten met de bijeenkomsten 
indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door 
een tekeningsbevoegde van Been.  

Wijzigingen in trainers en/of programma-inhoud                      
Been behoudt zich het recht voor de trainers te wijzigen en/of de inhoud van het programma te 
wijzigen, zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit haar/zijn inschrijving te 
annuleren.  

Verhindering                       
Indien een trainer niet in staat is een bijeenkomst te verzorgen, zal Been trachten een vervangende 
trainer in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, behoudt Been zich het recht voor, de 
les/bijeenkomst naar een nader door Been te bepalen datum te verplaatsen, zonder dat hieruit voor 
de deelnemer een recht op restitutie of vermindering van de deelnemerskosten voortvloeit. Indien 
een deelnemer om welke reden dan ook verhinderd is om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst, 
geeft dit haar/hem geen recht op vermindering of restitutie van de kosten. 
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Aansprakelijkheid                         
Been is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onduidelijkheden in de 
inschrijfvoorwaarden. Been is niet aansprakelijk voor de inhoud van de bijeenkomsten, aangezien 
deze door de trainers wordt samengesteld. De aansprakelijkheid van Been wegens toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot maximaal de door de deelnemer 
betaalde deelnemerskosten. De algemene voorwaarden van Been met daarin onder andere een 
beperking van aansprakelijkheid zijn naast vorenstaande onverminderd van toepassing. 

Contact 
Been Management Consulting 
Hendrik Walaardt Sacréstraat 451, 1117 BM, Schiphol 
Telefoon: +31 (0)20 760 2150 
E-mail: info@beenmc.com 
Alg. Voorwaarden Been Management Consulting 
Privacyverklaring Been Management Consulting 
KvK: 50977989 
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