
Algemene Leveringsvoorwaarden Solestus Opleidingen 
 

1 

 

 

 

Algemene voorwaarden  
Algemene voorwaarden van Solestus Personeelsdiensten B.V. h.o.d.n. Solestus 
Opleidingen gevestigd en kantoorhoudende aan de Oranjelaan 5, 8131 DA te Wijhe. 

 
1. Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Solestus Opleidingen: in de aanhef genoemde rechtspersoon, en alle met haar 
verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met 
toestemming    van Solestus Opleidingen hanteren. 
b. Cursus: elke cursus, training, her- en bijscholing, (rij-)opleiding of enige vorm van 
dienstverlening aangeboden of verzorgd door Solestus Opleidingen. Een cursus 
wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ‘incompany’ of ‘open’. 
c. Opdrachtgever: een (rechts)persoon, waaronder begrepen een ouder/verzorger van 
minderjarigen, die voor zichzelf en/of voor anderen met Solestus Opleidingen een 
overeenkomst sluit aangaande een Cursus. 
d. Opdracht: de Opdracht van een Opdrachtgever aan Solestus Opleidingen tot het 
verzorgen van een cursus, al dan niet t.b.v. het personeel van het betreffende bedrijf of 
instelling, de Opdracht van Opdrachtgever aan Solestus Opleidingen tot het vervaardigen 
en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook, alsmede de Opdracht tot 
verrichting van diensten zoals advisering en detachering, alles in de ruimste zin des 
woords. 
e. Cursist: iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan een Cursus. Dit kan de 
Opdrachtgever zijn, een derde of minderjarige voor wie Opdrachtgever heeft geboekt en die 
de boeking heeft geaccepteerd, of een vervanger. 
f. Aanmelding: de inschrijving van een Cursist voor een Cursus waarbij een overeenkomst tot 
het ontvangen van onderwijs wordt aangegaan. 

 
2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en 
overeenkomsten met Solestus Opleidingen. 
2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Cursist en 
Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de 
algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 

 
3. Offertes en aanbiedingen 
3.1 Al onze offertes en aanbiedingen, waaronder begrepen inschrijfformulieren, zijn 
vrijblijvend. In een offerte of aanbieding voorkomende fouten of omissie binden Solestus 
Opleidingen niet. Genoemde prijzen in drukwerk, op formulieren, websites, social media etc. 
zijn vrijblijvend en binden Solestus Opleidingen niet. 
3.2 Door medewerkers van Solestus Opleidingen, anders dan in een offerte of 
aanbieding, verstrekte informatie of adviezen zijn slechts van algemene aard en 
vrijblijvend. Daaraan kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 
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4. Intellectuele eigendomsrechten 
4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van enige krachtens en/of in het 
kader van enige overeenkomst verstrekte en/of toegankelijk gemaakte lesmaterialen, 
waaronder begrepen lesplannen, leerstof en andere documentatie of beeldmateriaal 
gerelateerd aan enige Cursus, berusten uitsluitend bij Solestus Opleidingen en/of haar 
licentiegever(s). 
4.2 De Opdrachtgever en/of Cursist verplicht zich de in artikel 4.1 bedoelde rechten te 
respecteren en zich te onthouden van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van door 
Solestus Opleidingen ter beschikking gestelde lesmaterialen, zonder expliciete, 
voorafgaande, schriftelijke toestemming van Solestus Opleidingen. 

 
5. Prijzen en betaling 
5.1 Alle cursusprijzen en examengelden zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt 
vermeld. Solestus Opleidingen is gerechtigd elke wijziging van het BTW- tarief en aan-/ 
afmeldkosten CBR/ CCV of betreffende exameninstantie aan de Opdrachtgever en Cursist 
door te berekenen. 
5.2 Indien Opdrachtgever enig bedrag niet binnen de geldende betalingstermijn heeft 
betaald, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande bedragen 
wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen ook na 
eerste herinnering niet betaalt, is Opdrachtgever tevens de door Solestus Opleidingen te 
maken                  werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet 
geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Solestus Opleidingen verschuldigd. 

 
6. Annulering of afmelding cursus door Opdrachtgever en/of Cursist 
6.1 Opdrachtgever en/ of Cursist is bevoegd tot annulering van een cursus. In geval van 
annulering is Opdrachtgever aan Solestus Opleidingen een vergoeding verschuldigd 
volgens   onderstaand overzicht: 

a) Bij annulering tot 11 dagen voor de geplande start van de cursus zijn geen 
kosten                verschuldigd. 
b) Bij annulering binnen 11 dagen voor de geplande start van de cursus: 50 % van 
de                                totale cursusprijs, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze 
hoger uitvallen; 
c) Bij annulering binnen 48 uur voor de geplande start van de cursus, niet of te laat 
op komen dagen daaronder begrepen: 100 % van de cursusprijs. 
d) Solestus Opleidingen is gemachtigd om administratiekosten en eventueel 
reeds  gemaakte kosten in rekening te brengen. 

6.2 Een eenmaal aangevraagd en bij het CBR/CCV of enige ander examenbureau 
gereserveerd examen (zowel theorie als praktijk) kan niet meer worden geannuleerd. Het 
examengeld en/of aan-/ afmeldkosten zijn derhalve vanaf de aanvraag definitief en volledig 
verschuldigd. 
6.3 De annulering dient telefonisch te geschieden op telefoonnummer 0570-781010 of per 
email opleidingen@solestus.com. Annulering op via een ander mailadres of Whatsapp zijn 
uitgesloten.
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7. Wijziging en annulering door Solestus Opleidingen 
7.1 Solestus Opleidingen kan in geval van zwaarwegende omstandigheden, naar eigen 
inzicht, wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de Cursus aanbrengen 
dan wel                 de Cursus annuleren. 
7.2 Onder zwaarwegende omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: 

a) omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van 
Solestus Opleidingen aan de overeenkomst niet kan worden gevergd; 
b) slechte weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm); 
c) stroomstoringen; 
d) (ernstige) ziekte van een instructeur of (ernstige) technische mankementen aan 
een (gehuurd) voertuig en er kan geen tijdige vervanging worden geregeld; 
e) dwingende overheidsmaatregelen; 
f) er geen lesauto beschikbaar is. 

7.3 Solestus Opleidingen kan in geval van onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling 
van Solestus Opleidingen, tot 2 dagen voor aanvang van de cursus annuleren. 
7.4 Wijzigingen en annulering worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk of 
telefonisch meegedeeld. 

 
8. Voorwaarden voor deelname 
8.1 Voor deelname aan een cursus gelden de volgende voorwaarden: 

Cursist: 
a) moet aantoonbaar in het bezit zijn van een geldig en wettelijk voorgeschreven 
rijbewijs van de categorie vereist voor het voertuig waarin tijdens de uitvoering van 
de cursus wordt gereden, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt 
afgeweken; 
b) moet zich kunnen legitimeren op verzoek van de instructeur/docent van Solestus 
Opleidingen met een geldig Nederlands identiteitsbewijs gedurende de gehele duur 
van de cursus; 
c) mag geen ontzeggingen van de rijbevoegdheid hebben; 
d) mag voor of tijdens de uitvoering van de cursus absoluut niet onder de invloed zijn 
van en/of gebruik maken van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of enige 
andere stof waarvan cursist weet of kan vermoeden dat dit de cursus en/ of 
rijvaardigheid negatief beïnvloedt; 
e) dient zich te houden aan alle instructies van de instructeur/docent van 
Solestus Opleidingen; 
f) dient zich te houden aan alle huishoudelijke regels en (veiligheids-)voorschriften 
van Solestus Opleidingen welke van toepassing zijn in het lesgebouw, op het 
verkeersoefenterrein en/of tijdens de uitvoering van de cursus; 
g) dient zich tijdens de uitvoering van de cursus te houden aan de in Nederland 
geldende verkeersregels. 
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8.2 Indien wordt deelgenomen met een niet door Solestus Opleidingen ter beschikking 
gesteld                     voertuig, staat cursist ervoor in dat dit voertuig: 

a) overeenkomstig de wettelijke bepalingen verzekerd is en het gebruik van het 
voertuig voor test- en trainingsritten niet in de verzekeringsvoorwaarden is 
uitgesloten (cursist dient dit vooraf expliciet bij de verzekeringsmaatschappij na te 
vragen); 
b) voldoet aan de wettelijk voorgeschreven veiligheid- en inrichtingseisen. 

8.3 Indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen 
heeft Solestus Opleidingen het recht de Cursist niet tot de uitvoering van de cursus toe te 
laten  danwel hem/haar verdere deelname te ontzeggen of (in geval van overtreding van 
8.2) het gebruik van het onder 8.2 bedoelde voertuig te verbieden, zonder dat 
Opdrachtgever of Cursist aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige restitutie van 
gelden die verband houden met de betreffende cursus. Opdrachtgever vrijwaart Solestus 
Opleidingen volledig voor alle mogelijke aanspraken van Cursisten dienaangaande. 
8.4 Solestus Opleidingen heeft het recht Cursisten die door hun gedrag of anderszins het 
normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te 
sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet. 

 
9. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij schade of ongeval 
9.1 Cursist is tijdens de uitvoering van een cursus, niet zijnde rijlessen, te allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor zijn (verkeers-)gedrag en volledig aansprakelijk voor de consequenties 
daarvan. 
9.2 De aansprakelijkheid van Solestus Opleidingen, waaronder mede begrepen de 
wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde 
derden, voor vermogens- en materiële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het 
ontstaan aan Solestus Opleidingen toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten 
hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de 
aansprakelijkheid voortvloeit. 
9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en behoudens opzet of grove schuld aan de 
zijde van Solestus Opleidingen of andere dwingendrechtelijke beperkingen, is Solestus 
Opleidingen nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte, materiële en/of 
immateriële schade                 ontstaan voor, tijdens of na de uitvoering van een cursus, waaronder 
uitdrukkelijk begrepen letsel en schade aan bezittingen van Cursisten en/of derden. Solestus 
Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgetreden schade aan voertuigen van 
Opdrachtgever en/of Cursist welke bij rijvaardigheidstrainingen of andere cursussen 
(bijvoorbeeld nascholingscursus t.b.v. Code 95) door Cursist wordt gebruikt. Opdrachtgever 
vrijwaart Solestus Opleidingen volledig voor alle mogelijke aanspraken van Cursisten 
dienaangaande. 

 
10. Algemeen 
10.1 De regels met betrekking tot de examens en nascholingscursussen die door het 
CBR/CCV (Examenvoorwaarden CBR, zie www.cbr.nl) of andere exameninstanties worden 
gehanteerd, zijn overeenkomstig van toepassing op de betreffende Cursus. 
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11. Vertrouwelijkheid 
11.1 Solestus Opleidingen behandelt alle in het kader van de uitvoering van enige 
Overeenkomst aan haar verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk en in 
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Doorgifte van (persoons)gegevens 
aan derden vindt uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst, ter voldoening aan een wettelijke verplichting of na expliciete toestemming 
van de Opdrachtgever en/of Cursist op wie de (persoons-) gegevens betrekking hebben. Zie 
ook onze privacyverklaring. 
11.2 Solestus Opleidingen draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie van de 
Opdrachtgever en Cursist zo goed als redelijk mogelijk is beveiligd wordt tegen toegang door 
onbevoegde derden. 

 
12. Klachten/ Geschillen/ Toepasselijk recht 
12.1 Klachten kunnen schriftelijk per brief of per mail worden ingediend. 

Per post: Solestus Opleidingen 
T.a.v. de Directie 
Oranjelaan 5 
8131 DA Wijhe 

Per email: opleidingen@solestus.com 
12.2 Binnen 5 werkdagen zal de directie van Solestus Opleidingen inhoudelijk reageren 
op de  klacht. Er wordt dan in alle redelijkheid gezocht naar een voor beide partijen 
passende oplossing. 
12.3 Er is sprake van een geschil, zodra Solestus Opleidingen of de Opdrachtgever/ Cursist 
dat              nadrukkelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt. 
12.4 Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit 
overeenkomsten aangegaan met Solestus Opleidingen, of offertes en aanbiedingen 
uitgebracht              door Solestus Opleidingen, mogen behoudens dwingendrechtelijke 
uitzonderingen, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement Zwolle- Lelystad. 
12.5 Op al onze overeenkomsten, offertes en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. 

 


