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Algemene voorwaarden BRiD Publications 
 
Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1.1 – Definities  
 

Cursist: de particulier en/of onderneming die deel wenst te nemen aan een 
Opleiding van BRiD Publications. 

Diensten: alle presentatie activiteiten die BRiD Publications aanbiedt. 

Klant: Iedere particulier en/of onderneming die middels de website van BRiD 
Publications een bestelling plaatst. 

Offerte: De prijsopgave die BRiD Publications opstelt ten behoeve van de 
Opdrachtgever afgestemd op de door de Opdrachtgever gevraagde 
Diensten. 

Opdrachtgever: De particulier en/of onderneming die BRiD Publications inschakelt om 
de Diensten te verlenen c.q. een deelnemer die de Diensten bijwoont. 

Opleiding: De opleidingsactiviteiten in de vorm van masterclasses, cursussen, 
workshops of seminars die BRiD Publications aanbiedt. 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen BRiD Publications en de Opdrachtgever c.q. 
Klant.  

BRiD Publications: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRiD B.V., 
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1182 BH) Amstelveen aan 
de Prinses Beatrixlaan 1 

Vergoeding: De tussen BRiD Publications en de Opdrachtgever overeengekomen 
vergoeding als tegenprestatie voor het verrichten van de Diensten. 
Bedragen zijn vermeld excl. BTW, reiskosten en reistijd en exclusief 
eventueel bijkomende kosten zoals 
communicatie/drukwerk/pr/locatiehuur etc. Een en ander tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. 

Artikel 1.2 – BRiD Publications 
 
Is een onderneming die zakelijke diensten verleent in algemene zin, waaronder begrepen de exploitatie 
van een webshop, het geven van opleidingen/cursussen alsmede het verrichten van presentatie 
activiteiten. 

Artikel 1.3 – Toepasselijkheid 
 
1.3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BRiD 

Publications en Opdrachtgever c.q. Klant, waaronder begrepen alle werkzaamheden die BRiD 
Publications verleent binnen de Diensten. 

1.3.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen.  
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1.3.4 BRiD Publications behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

 

Artikel 1.4 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1.4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juli 2021. 
 
1.4.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd 

mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. BRiD Publications en 
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van 
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en 
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

 
1.4.3  De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en BRiD Publications wordt beheerst door 

Nederlands recht. Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst 
mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde 
rechter te Amsterdam.  

 
 
Hoofdstuk 2 Presentatie 
 
De in dit hoofdstuk “Presentatie” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van 
toepassing op de presentatie activiteiten van BRiD Publications. 

Artikel 2.1 – Garantie 

2.1.1 BRiD Publications zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2.1.2 BRiD Publications zal bij het verrichten van de Diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.  

Artikel 2.2 – Uitvoering van de Overeenkomst en annulering 
 
2.2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat BRiD Publications en de Opdrachtgever 

overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de Offerte. De Offerte, de 
opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke 
overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen 
van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of documentatie.  

 
2.2.2 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van hetgeen in de 

prijsopgave staat vermeld, is BRiD Publications daaraan niet gebonden en komt de 
Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BRiD 
Publications schriftelijk anders aangeeft. 

 
2.2.3 Het niet voldoen aan de verwachting van een Opdrachtgever ten aanzien van de door BRiD 

Publications uitgevoerde Diensten geeft in geen geval reden tot het kosteloos annuleren van 
de Overeenkomst en/of het opnieuw uitvoeren van de Diensten.  

   
2.2.4 BRiD Publications is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat BRiD 

is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. 
documentatie. 
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2.2.5 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om de Overeenkomt te annuleren tegen vergoeding 
van de navolgende bedragen: 

 
  Annulering meer dan 7 dagen voor de aanvang van de Diensten: de door BRiD Publications 

gemaakte voorbereidingskosten.  
Annulering minder dan 7 dagen voor de aanvang van de Dienstverlening: 100% van de 
Vergoeding. 
 
 

2.2.6 Verplaatsen of wijzigen van vooraf afgesproken data; datum of tijdsplanning is eenmalig 
kosteloos mogelijk indien dit tijdig, te weten minimaal 7 dagen voorafgaand aan de aanvang 
van de Diensten, aan BRiD Publications wordt verzocht en is afhankelijk van de 
beschikbaarheid van BRiD Publications. BRiD Publications behoudt zich het recht voor om 
aanvullende kosten in rekening te brengen bij wijziging buiten voormelde termijn. 

 
Artikel 2.3 – Betaling 
 
2.3.1 BRiD Publications zal de Vergoeding voor aanvang aan de Diensten aan Opdrachtgever 

factureren, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de 
hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.  

 
2.3.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft tot tijdige voldoening van de Vergoeding, dan is 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan wettelijke rente 
verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 
de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde 
bedrag. 

 
Artikel 2.4 – Aansprakelijkheid  
 
2.4.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de 

Diensten een rol spelen, is BRiD Publications niet aansprakelijk voor enige schade die de 
Opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van BRiD Publications in de nakoming van 
de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.  

 
2.4.2 In het geval dat BRiD Publications aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, 

is de schade die BRiD gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de 
Diensten, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te 
stellen – de factuurwaarde van de Diensten die BRiD Publications op het tijdstip dat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever 
heeft uitgevoerd.  

2.4.3 Opdrachtgever vrijwaart BRiD Publications ten aanzien van alle aanspraken van derden voor 
schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de garantie 
van BRiD Publications als bedoeld in artikel 2.3 onverlet. 

2.4.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden 
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van BRiD Publications en ieder 
ander van wiens hulp BRiD Publications gebruik maakt bij de uitvoering van de Diensten. 

2.4.5 De aansprakelijkheid voor de Diensten die BRiD Publications aan een derde heeft opgedragen, 
is beperkt tot zover als de derde BRiD Publications effectief vrijwaart.  

Artikel 2.5 – Intellectueel eigendom  
 
2.5.1 Alle rechten van intellectueel eigendom die verband houden met of voortvloeien uit de aan 
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BRiD Publications verstrekte opdracht en/of de door BRiD Publications verrichte Diensten 
berusten te allen tijde bij BRiD Publications. 

 
2.5.2 Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om door BRiD Publications verstrekte teksten 

en/of beeldmateriaal, na voorafgaande toestemming van BRiD Publications en voorafgaand 
aan de aanvang van de Diensten, te gebruiken voor promotie van de Diensten. 

 
2.5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het door BRiD verstrekte materiaal door te 

ontwikkelen en/of afgeleide werken daarvan te vervaardigen.  
 
 
Artikel 2.6 – Overmacht  
 
2.6.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming 

van de Overeenkomst door BRiD Publications redelijkerwijs niet kan worden verlangd.  

2.6.2 In het geval dat BRiD Publications door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk uit te voeren, heeft BRiD het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de 
uitvoering van de Diensten op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als 
ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat BRiD Publications gehouden is 
om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden. 

2.6.3  BRiD Publications is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door Opdrachtgever 
als gevolg van de opschorting en/of annulering van een Opdracht of een deel van de Opdracht, 
als gevolg van overmacht, zijnde omstandigheden buiten de redelijke controle van BRiD 
Publications, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, industriële geschillen, rellen, 
kwaadwillige schade, pandemie, ziekte, naleving van enige wet of overheidsopdracht, regel, 
regulering of richting, ongeval, overstroming, brand of storm  

 
  
Artikel 2.7 – Geheimhouding 
 
2.7.1 BRiD Publications en de Opdrachtgever zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron 
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is 
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 
2.7.2  Indien BRiD Publications - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - 

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 
derden te verstrekken en BRiD Publications zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BRiD 
Publications niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever 
niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

 

Artikel 2.8 – Beëindiging 

2.8.1 BRiD Publications is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting 
tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de 
verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:  
a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;  
b. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of 
c. Opdrachtgever jegens BRiD Publications niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, 

dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst; 
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2.8.2  Opdrachtgever is verplicht om BRiD Publications onmiddellijk te informeren indien zich een 
omstandigheid in de zin van lid 1 van dit artikel voordoet. In het geval dat zich een 
omstandigheid in de zin van sub c. voordoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 
is enige schuld aan BRiD Publications direct opeisbaar. 

 
 
 
 
Artikel 2.9 – Overdracht en plichten  
 
Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene 
voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens in 
geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van BRiD Publications. 
 
 
Hoofdstuk 3 Online verkoop 
 
De in dit hoofdstuk “Verkoop” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze 
algemene voorwaarden van toepassing op de online verkoopactiviteiten van BRiD Publications. 
 
Artikel 3.1 – Bestelling 
 
De Algemene Voorwaarden van BRiD Publications zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, 
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van BRiD Publications. Wanneer u een artikel bestelt, gaat 
u akkoord met deze voorwaarden.  

Artikel 3.2 – Overeenkomst en Bestelling  
 
3.2.1   De overeenkomst is bindend op het moment dat u een bestelling plaatst. BRiD Publications 

verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen. Tot dat moment is BRiD Publications de 
enige eigenaar van de producten.  

 
3.2.2  Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt uw per e-mail een bevestiging dat de betaling is 

geaccepteerd en een e-mailbericht met de factuur en de details van uw bestelling.  
 
 
Artikel 3.3 – Betaling en Betaalmethoden 
 
3.3.1  Bij BRiD Publications kunt u kiezen uit twee beveiligde betaalmethoden: Ideal en Creditcard. 
 
3.3.2  Als BRiD Publications per ongeluk een verkeerde prijs heeft vermeld op de website – en het 

gaat duidelijk om een vergissing – heeft BRiD Publications het recht om dat aan te passen, ook 
nadat de bestelling is geplaatst.  

 
3.3.3  Alle productprijzen van BRiD Publications zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. 

Artikel 3.4 – Levering 

 
3.4.1 BRiD Publications maakt voor haar levering gebruik van PostNL. 
 
3.4.2  Indien u bij het plaatsen van de bestelling per ongeluk een verkeerd afleveradres hebt 

opgegeven, de verkeerde leveringsoptie hebt gekozen of niet thuis was toen PostNL het pakket 
kwam afleveren – en daarom extra kosten van toepassing zijn – brengt BRiD Publications deze 
extra kosten bij u in rekening. 
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3.4.3  BRiD Publications verzendt de bestelling zo snel mogelijk na betaling van de overeenkomst. 
BRiD Publications streeft er altijd naar dat u de bestelling binnen de verwachte levertijd 
ontvangt. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is (een artikel is tijdelijk niet op 
voorraad of de koeriersdienst staakt) laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. 

 
3.4.4  Tot en met het moment van levering draagt BRiD Publications de verantwoordelijkheid voor de 

bestelling. Na levering wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan u. 
 
3.4.5  Houd er rekening mee dat de door BRiD Publications genoemde levertijden, de verwachte 

levertijden zijn. In het geval dat een product niet binnen de verwachte periode wordt geleverd, 
is het niet mogelijk een claim in te dienen. BRiD Publications zal echter altijd alles in het werk 
stellen om te zorgen dat uw bestelling op tijd aankomt. 

Artikel 3.5 – Retourneren 
 
3.5.1  BRiD Publications hoopt natuurlijk dat u blij bent met de aankoop. Als dat niet het geval is, 

heeft u vanaf de datum waarop u uw bestelling heeft ontvangen, veertien dagen de tijd om het 
product terug te sturen. 

 
3.5.2  Het retourformulier moet altijd worden meegestuurd met een retourzending. U kunt het pakket 

samen met het retourformulier terugsturen naar: 
BRiD Publications  

 Afdeling retouren 
Prinses Beatrixlaan 1 
1182 BH Amstelveen  

 
3.5.3  De kosten en de verantwoordelijkheid van de retourzending zijn voor uw rekening. 
 
3.5.4  Indien goederen gebruikt, versleten, beschadigd of incompleet zijn, heeft BRiD Publications 

het recht de geretourneerde artikelen te weigeren. 
 
3.5.5  Restitutie vindt plaats binnen 14 werkdagen na ontvangst en controle van de retourzending. 

BRiD Publications kan de teruggaaf alleen overmaken naar de rekening waarmee de 
oorspronkelijke betaling is gedaan. 

Artikel 3.6 – Intellectuele eigendomsrechten 
 
Alle foto’s, afbeeldingen en teksten die worden gebruikt door BRiD Publications zijn auteursrechtelijk 
beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRiD Publications mogen deze foto’s, 
afbeeldingen en teksten niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt. 
 
Hoofdstuk 4 Opleidingen 
 
De in dit hoofdstuk “Opleidingen” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van 
toepassing op de opleidingsactiviteiten van BRiD Publications. 
 

Artikel 4.1 – Garantie 

4.1.1 BRiD Publications zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

4.1.2 BRiD Publications zal bij het verrichten van de Opleiding de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
aangaande de belangen van Cursist in acht nemen.  
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4.1.3 Het niet voldoen aan de verwachting van een Cursist ten aanzien van de door BRiD 
Publications uitgevoerde Opleiding geeft in geen geval reden tot het kosteloos annuleren van 
de Overeenkomst en/of het opnieuw volgen van een Opleiding.  

 
Artikel 4.2 – Uitvoering van de Overeenkomst  
 
4.2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Cursist de inschrijving op de website 

van BRiD Publications heeft voltooid en een ontvangstbevestiging via e-mail heeft ontvangen. 
Inschrijvingen worden behandeld op basis van de volgorde van ontvangst door BRiD 
Publications. De inschrijving, ontvangstbevestiging, deze algemene voorwaarden en enige 
aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de 
rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of 
documentatie.  

 
   
4.2.2 BRiD Publications is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat BRiD 

is uitgegaan van door Cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. 
documentatie. 

 
 
Artikel 4.3 – Afmelding door Cursist 
 
4.3.1 Indien een Cursist zich wenst af te melden voor een Opleiding c.q. zijn/haar deelname wenst 

te annuleren, dient de Cursist zich voorafgaand aan het plaatsvinden van de Opleiding per e-
mail af te melden. 

 
4.3.1 BRiD Publications hanteert daarvoor de navolgende annuleringsvoorwaarden: 
  

Bij annulering tot één maand (30 dagen) voor aanvang van de Opleiding ontvangt de Cursist 
het gehele bedrag van de Opleiding terug, minus € 25,00 administratiekosten 
 
Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de Opleiding wordt 50% van het 
cursusgeld in rekening gebracht.  
 
Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de Opleiding wordt 100% van het 
cursusgeld in rekening gebracht.  
 
Bij het niet verschijnen tijdens de Opleiding, wordt 100% van het cursusgeld in rekening 
gebracht.  
 

4.3.2 Een Cursist kan zich laten vervangen tijdens de Opleiding, indien dit vooraf per e-mail aan BRiD 
Publications is medegedeeld. 

 
Artikel 4.4 – Annulering/wijziging door BRiD Publications 
 
4.4.1 Alle Opleidingen zullen doorgang vinden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

BRiD Publications is gerechtigd om bij onvoldoende Cursisten de Opleiding te annuleren. BRiD 
Publications zal Cursist daarvan uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Opleiding 
informeren. 

 
4.4.2 BRiD Publications is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Opleiding de datum 

van een workshop of cursus te wijzigen. De Cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-
mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen of 
annuleren. 
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4.4.3 BRiD Publications is gerechtigd om de locatie van de Opleiding te wijzigen. BRiD Publications 
zal de Cursist hiervan tijdig op de hoogte stellen. 

 
4.4.4 BRiD Publications is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere 

docent of de aangeboden Opleiding te annuleren. De Cursist wordt hiervan op de hoogte 
gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te 
verplaatsen of annuleren. 

 
 
Artikel 4.5 – Betaling 
 
4.5.1 BRiD Publications zal de kosten van het cursusgeld voor aanvang aan de Opleiding aan Cursist 

factureren, welke factuur binnen zeven dagen na factuurdatum en voorafgaand aan de 
Opleiding geheel dient te zijn voldaan. 

 
4.5.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft tot tijdige voldoening van de Vergoeding, dan is 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan wettelijke rente 
verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 
de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde 
bedrag. 

 
4.5.3 BRiD Publications is gerechtigd om een Cursist te weigeren die niet volledig aan zijn/haar 

betalingsverplichtingen heeft voldaan. Cursist heeft alsdan geen recht op terugbetaling. 
 
4.5.6 Eventueel beschikbare kortingscodes dienen tijdens het betalingsproces te worden ingevoerd. 

Na betaling kunnen deze niet meer worden ingevord en worden er geen restituties gedaan. 
 
Artikel 4.6 – Aansprakelijkheid  
 
4.6.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de 

Opleiding een rol spelen, is BRiD Publications niet aansprakelijk voor enige schade die de 
Cursist lijdt als gevolg van een gedraging van BRiD Publications in de nakoming van de 
Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.  

 
4.6.2 In het geval dat BRiD Publications aansprakelijk is voor door Cursist geleden schade, is de 

schade die BRiD Publications gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van 
de Opleiding, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast 
te stellen – de factuurwaarde van de Opleiding die BRiD Publications op het tijdstip dat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Cursist heeft 
uitgevoerd.  

4.6.3 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden 
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van BRiD Publications en ieder 
ander van wiens hulp BRiD Publications gebruik maakt bij de uitvoering van de Opleiding. 

4.6.4 De aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die BRiD Publications aan een derde heeft 
opgedragen, is beperkt tot zover als de derde BRiD Publications effectief vrijwaart.  

Artikel 4.7 – Intellectueel eigendom  
 
4.7.1 Alle rechten van intellectueel eigendom die verband houden met of voortvloeien uit de aan 

BRiD Publications verstrekte opdracht en/of de door BRiD Publications verrichte Opleiding 
berusten te allen tijde bij BRiD Publications. 

 
4.7.2 Het is Cursist niet toegestaan om het door BRiD verstrekte materiaal buiten de Opleiding 
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openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, of door te ontwikkelen en/of afgeleide werken 
daarvan te vervaardigen.  

 
 
Artikel 4.8 – Overmacht  
 
4.8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming 

van de Overeenkomst door BRiD Publications redelijkerwijs niet kan worden verlangd.  

4.8.2 In het geval dat BRiD Publications door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk uit te voeren, heeft BRiD het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de 
uitvoering van de Opleiding op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als 
ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat BRiD Publications gehouden is 
om enige door Cursist geleden schade te vergoeden. 

4.8.3  BRiD Publications is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door Cursist als 
gevolg van de opschorting en/of annulering van een Opleiding of een deel van de Opleiding, 
als gevolg van overmacht, zijnde omstandigheden buiten de redelijke controle van BRiD 
Publications, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, industriële geschillen, rellen, 
kwaadwillige schade, pandemie, ziekte, naleving van enige wet of overheidsopdracht, regel, 
regulering of richting, ongeval, overstroming, brand of storm.  

  
Artikel 4.9 – Geheimhouding 
 
4.9.1 BRiD Publications en de Cursist zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als 
dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 
4.9.2  Indien BRiD Publications - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - 

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 
derden te verstrekken en BRiD Publications zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BRiD 
Publications niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Cursist niet 
gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

 
 


