ALGEMENE VOORWAARDEN MODULAIR OPLEIDEN
REVALIDATIE FRIESLAND
Artikel 1.
DEFINITIES
a. Contractpartij: de partij die een Overeenkomst met Revalidatie Friesland is aangegaan.
b. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst tot het volgen van een
opleiding/cursus/congres/symposium met Revalidatie Friesland is aangegaan.
c. Overeenkomst: de overeenkomst aangaande alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen,
aanbieden en organiseren van een opleiding/cursus/congres/symposium dan wel de overeenkomst
tot het volgen van de opleiding/cursus/congres/symposium in de meest ruime zin.
d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst tot het organiseren,
aanbieden en of ontwikkelen van een opleiding/cursus/examen met Revalidatie Friesland is
aangegaan.
e. Revalidatie Friesland: Stichting Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag, daaronder wordt mede
verstaan degenen die bevoegd zijn haar te vertegenwoordigen.
f. Partijen: Revalidatie Friesland en Contractpartij gezamenlijk.
Artikel 2.
ALGEMENE BEPALINGEN
A.2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen
Partijen waarop Revalidatie Friesland deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
A.2.2 Aanvullingen en/of afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij
schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3.
OFFERTES
A.3.1 De aanbiedingen en offertes van Revalidatie Friesland zijn geldig gedurende een periode van 30
dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
Artikel 4.
UITVOERING OPDRACHT
A.4.1 Revalidatie Friesland verbindt zich de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen, in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
A.4.2 De Contractpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Revalidatie Friesland aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Revalidatie Friesland worden
verstrekt.
A.4.3 Revalidatie Friesland heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten op het
moment dat de Contractpartij niet aan de in het vorig lid genoemde verplichting heeft voldaan en/of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Revalidatie Friesland gebruikelijke
tarieven aan de Contractpartij in rekening te brengen.

A.4.4. Revalidatie Friesland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Revalidatie
Friesland is uitgegaan van door de Contractpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Revalidatie Friesland kenbaar behoorde te zijn.
A.4.5 De Contractpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de eigen organisatie die bij de
Overeenkomst zijn betrokken zullen zijn conform de overeengekomen planning aanwezig en
beschikbaar zijn.
A.4.6 De door Revalidatie Friesland opgegeven termijn voor levering geldt niet als fataal, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Overschrijding van de door Revalidatie Friesland opgegeven termijn
voor levering geeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de opgegeven termijn
voor levering is Revalidatie Friesland eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
A.4.7 Extra kosten die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en die zijn
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens
en bescheiden door het te laat of te beperkt beschikbaar stellen van de medewerkers zijn voor
rekening van de Contractpartij.
A.4.8 Revalidatie Friesland heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst
tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 5.
WIJZIGING OPDRACHT
A.5.1 Een tussentijdse wijziging van de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden dient door Partijen schriftelijk overeengekomen te worden.
A.5.2 De Contractpartij aanvaardt dat door een dergelijke tussentijdse wijziging de tijdsplanning van de
Overeenkomst kan worden beïnvloed.
A.5.3 Alle wijzigingen in de Overeenkomst behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan,
beschouwd te worden als 'meerwerk', en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als 'minderwerk'.
A.5.4 'Meerwerk' zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment
dat het meerwerk wordt verricht. 'Minderwerk' zal worden verrekend op basis van de bij het
overeenkomen van de gewijzigde Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
Artikel 6.
AANMELDING EN INSCHRIJVING
A.6.1 De aanmelding voor een opleiding/cursus/congres/symposium bij Revalidatie Friesland vindt
uitsluitend plaats door middel van een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan
Revalidatie Friesland te verstrekken.
A.6.2
De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de
aanmeldingsformulieren.
A.6.3 De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Revalidatie Friesland de inschrijving schriftelijk
aan de Deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
A.6.4 Bij te veel aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben
voorrang bij toelating voor de eerst volgende opleiding.
A.6.5 Revalidatie Friesland is gerechtigd de aanmelding/inschrijving van de Deelnemer zonder opgave van
reden(en) te weigeren, in welk geval de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van de volledige aan
Revalidatie Friesland betaalde cursusprijs.
A.6.6 Aan de deelname van een opleiding kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals
opleidingsniveau, aanwezigheidsplicht, etc. Om vast te stellen of de Deelnemer voldoet aan de
toelatingseisen, kan Revalidatie Friesland onder andere referenties inwinnen, voortoetsen houden of

voorbereidende cursussen verplicht stellen. De Deelnemer wordt geacht aan de toelatingseisen te
voldoen indien door Revalidatie Friesland aan de Deelnemer schriftelijk is meegedeeld dat de
Deelnemer tot de cursus is toegelaten.
Artikel 7.
ANNULERING
A.7.1 Revalidatie Friesland is gerechtigd zonder opgave van reden een
opleiding/cursus/congres/symposium te annuleren, in welk geval de Deelnemer recht heeft op
terugbetaling van de volledige aan Revalidatie Friesland betaalde cursusprijs. De Deelnemer zal
hierover schriftelijk worden bericht door Revalidatie Friesland.
A.7.2 Annulering van de opleiding/cursus/congres/symposium door de Contractpartij dient schriftelijk te
geschieden.
A.7.3.a Annulering door de Deelnemer is zonder kosten mogelijk tot zes weken voor aanvang van de
opleiding/cursus/congres/symposium. Bij annulering later dan zes weken voor aanvang van de
opleiding/cursus/congres/symposium is de Deelnemer de gehele cursusprijs verschuldigd.
A.7.3.b Annulering door de Contractpartij van de Overeenkomst, anders dan onder a bedoeld, is dit mogelijk
tot zes weken voor aanvang, waarvoor dan een vergoeding van 15% van de Overeenkomst in
rekening wordt gebracht bij de Contractpartij. Bij annulering later dan zes weken voor aanvang van
de opleiding/cursus/congres/symposium is de Contractpartij de gehele vergoeding verschuldigd.
A.7.4. De Deelnemer kan een vervanger aan de opleiding/cursus/congres/symposium laten deelnemer
mits dit van tevoren schriftelijk bij Revalidatie Friesland is gemeld en mits de deelnemer voldoet aan
de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de deelnemer aan de
opleiding/cursus/congres/symposium deelneemt, blijft de deelnemer de cursusprijs verschuldigd.
A.7.5 Revalidatie Friesland is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft opleidingsmateriaal en
andere eventueel gemaakte kosten.
A.7.6 Revalidatie Friesland is gerechtigd zonder opgave van reden een
opleiding/cursus/congres/symposium op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de
Deelnemer het recht heeft zonder kosten te annuleren. De Deelnemer zal hierover schriftelijk worden
bericht door Revalidatie Friesland.
Artikel 8.
OPLEIDING EN OPLEIDINGSMATERIAAL
A.8.1 Revalidatie Friesland is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de
opleiding en/ of het team van docenten aan te brengen.
A.8.2 Revalidatie Friesland zal bij uitval van docenten zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging
te regelen.
A.8.3 Opleidingsmateriaal wordt alleen verstrekt indien aan de betalingsverplichting t.a.v. het lesgeld is
voldaan.
Artikel 9.
LESGELD
A.9.1 De hoogte van het lesgeld staat vermeld in de offerte, brochure en/of op de website van Revalidatie
Friesland; druk- en typefouten voorbehouden.
A.9.2 Revalidatie Friesland is gerechtigd de overeengekomen prijs van een Overeenkomst tussentijds te
verhogen, indien en voor zover onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde

A.9.3
A.9.4

van belastingen of licenties) voordoen na akkoord gaan met de offerte door de Contractpartij.
Revalidatie Friesland brengt de Contractpartij hiervan schriftelijk op de hoogte.
De Contractpartij ontvangt voor de startdatum van de opleiding/cursus/congres/symposium een
factuur om het lesgeld te voldoen.
Na ontvangst van het lesgeld door Revalidatie Friesland is de Contractpartij gerechtigd de
opleiding/cursus/congres/symposium te volgen.

Artikel 10.
BETALINGSVOORSCHRIFTEN
A.10.1 De Contractpartij dient de factuur te voldoen op de in de factuur aangegeven wijze. De betaling dient
voor het verstrijken van de op de factuur aangegeven vervaldatum te hebben plaatsgevonden.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
A.10.2 Bij niet tijdige betaling is de Contractpartij van rechtswege in verzuim door het enkele verloop van
een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan
worden toegerekend. Een incassoprocedure kan dan worden gestart en de Contractpartij is
wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het overschrijden van de
betalingstermijn tot de dag van volledige betaling. Verrekening van het verschuldigde lesgeld met
andere vorderingen is niet toegestaan.
De incassoprocedure bestaat in ieder geval uit het sturen van een herinneringsbericht en bij het
uitblijven van een betaling de overdracht aan een incassobureau. Revalidatie Friesland kan naar
eigen inzicht na de herinneringsfactuur nog een aanmaning en een incassodreiging naar de
deelnemer opsturen. Revalidatie Friesland is bevoegd oplopende administratiekosten in rekening te
brengen voor het opsturen van een herinneringsfactuur, aanmaning en incassodreiging.
Alle kosten, gemaakt ter inning van door de Contractpartij op grond van de overeenkomst
verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de Contractpartij.
A.10.3 Indien: de Contractpartij surseance van betaling aanvraagt, de Contractpartij surseance van betaling
wordt verleend, het faillissement van de Contractpartij is aangevraagd, de Contractpartij in staat van
faillissement is verklaard, en/of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractpartij
beslag wordt gelegd, zijn de vorderingen van Revalidatie Friesland op de Contractpartij onmiddellijk
opeisbaar.
A.10.4 Inkomende betaling strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, renten en kosten
daaronder begrepen.
Artikel 11.
CERTIFICERING EN ACCREDITATIE
A.11.1 Indien de Deelnemer de opleiding/cursus/congres/symposium met goed gevolg heeft afgerond,
ontvangt hij een bewijs van deelname.
A.11.2 Bepaalde opleidingen zijn geaccrediteerd en voor andere opleidingen kan accreditatie worden
aangevraagd op verzoek. Aan de aanvraag van accreditatie zijn kosten verbonden die voor rekening
zijn van de Contractpartij.
Artikel 12
OPSCHORTING/ONTBINDING
A.12.1 Revalidatie Friesland is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
zonder rechterlijke tussenkomst per brief, fax of e-mail te ontbinden of op te schorten, zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Revalidatie Friesland om, in

plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op
schadevergoeding, indien:
a. de Contractpartij tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en zulk een verzuim niet
binnen veertien dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
b. na het sluiten van de Overeenkomst aan Revalidatie Friesland omstandigheden ter kennis komen
die goede grond geven te vrezen dat de Contractpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet
kan nakomen;
c. de Contractpartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt
verleend;
d. het faillissement van de Contractpartij is aangevraagd dan wel de Contractpartij is aangevraagd
dan wel de Contractpartij in staat van faillissement is verklaard;
e. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractpartij beslag wordt gelegd.
A.12.2 Indien Revalidatie Friesland op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort,
dan is elke vordering van Revalidatie Friesland op de Contractpartij direct opeisbaar.
A.12.3 De Contractpartij is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan Revalidatie Friesland alle in
redelijkheid door Revalidatie Friesland gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te
vergoeden.
Artikel 13.
INTELLECTUELE EIGENDOM
A.13.1 Revalidatie Friesland behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond
van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht,
A.13.2 De Contractpartij heeft het recht de door Revalidatie Friesland aan Contractpartij geleverde of ter
beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal) en/of aan Contractpartij uit
hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Revalidatie Friesland ter
beschikking gestelde documentatie of gegevensdrager, één en ander in de meest ruime betekenis,
te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Contractpartij heeft voldaan aan zijn financiële
verplichtingen. De door Revalidatie Friesland verstrekte goederen, producten, documentatie en/of
gegevensdragers mogen niet door de Contractpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Revalidatie Friesland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden
verstrekt of in gebruik worden gegeven.
A.13.3 Het is de Contractpartij niet toegestaan enige in of op door Revalidatie Friesland aan Contractpartij
geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Contractpartij uit hoofde van
de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Revalidatie Friesland ter beschikking
gestelde documentatie of gegevensdrager, één en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende
aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of
handelsnamen van Revalidatie Friesland of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
A.13.4 Revalidatie Friesland is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
A.13.5 Revalidatie Friesland is bevoegd de door de Contractpartij gedurende de opleiding ontwikkelde
producten te archiveren ten behoeve van de beoordeling van de Contractpartij en ten behoeve van
kwaliteitsbewaking van de opleiding.

A.13.6 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Contractpartij een direct opeisbare boete van €
5.000,- voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Revalidatie Friesland onverminderd het recht van
Revalidatie Friesland op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
A.13.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.
Artikel 14.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
A.14.1 De door de Contractpartij verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van
Revalidatie Friesland. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een
verantwoorde bedrijfsvoering waaronder het inschrijven van de deelnemer en het toesturen van
opleidingsmateriaal.
A.14.2 Adresgegevens kunnen door Revalidatie Friesland worden gebruikt voor het toesturen van
informatie over activiteiten van Revalidatie Friesland.
A.14.3 Revalidatie Friesland geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over
de voortgang van de opleiding aan derden.
A.14.4 Door het ondertekenen van de Overeenkomst geeft de Contractpartij Revalidatie Friesland
toestemming de gegevens bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als
omschreven in dit artikel. De Contractpartij heeft het recht op toegang en verbetering van de eigen
gegevens. Als de Contractpartij geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden
gemeld aan de administratie van het betreffende onderdeel van Revalidatie Friesland.
Artikel 15,
GEHEIMHOUDING
A.15.1 De Contractpartij is verplicht zowel gedurende als na het einde van de Overeenkomst gehouden de
vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele
wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel
waarvoor deze aan de Contractpartij ter beschikking is gesteld.
A.15.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:
a. alle schriftelijk, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als
zodanig is aangeduid en/of waarvan de Contractpartij weet of behoort te weten dat deze
vertrouwelijk is;
b. alle product-, marketing-, klant- en/of bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of
waarvan de Contractpartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn.
A.15.3 De verplichtingen zoals omschreven in dit artikel gelden niet ten aanzien van informatie:
a. die op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was;
b. die na verstrekking gepubliceerd wordt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt tenzij een
dergelijke publicatie onrechtmatig is ten aanzien van deze Overeenkomst of enig andere
Overeenkomst;
c. die voor het moment van verstrekking reeds rechtmatig is het bezit was van de Contractpartij;
d. die na verstrekking van een derde is verkregen, die deze informatie rechtmatig heeft verkregen
zonder inbreuk te maken op een verplichting jegens Revalidatie Friesland.
A.15.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Contractpartij een direct opeisbare boete van €
5.000,- voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Revalidatie Friesland, om verminderd het recht
van Revalidatie Friesland op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 16.
AANSPRAKELIJKHEID
A.16.1 Revalidatie Friesland aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de Contractpartij geleden
schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst,
indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van Revalidatie Friesland wordt
gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
A.16.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Revalidatie Friesland beperkt tot de
factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
A.16.3 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
A.16.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. uitlenen de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Revalidatie Friesland aan
de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Revalidatie Friesland toegerekend
kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
A.16.5 Revalidatie Friesland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
A.16.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Revalidatie Friesland
of haar ondergeschikten.
A.16.7 Revalidatie Friesland is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden
opleidingsmateriaal.
Artikel 17.
RECLAME
A.17.1 De Contractpartij dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst binnen
acht dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming, doch uiterlijk binnen zes maanden na de
laatste cursusdag van de betreffende opleiding/cursus/congres/symposium schriftelijk te melden,
onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na afloop van de genoemde termijnen vervalt elk
recht op reclame.
A.17.2 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de Contractpartij niet
op.
A.17.3 Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van de
Contractpartij of doordat de Contractpartij in strijd heeft gehandeld met door Revalidatie Friesland
gegeven nadrukkelijke instructies en aanwijzingen dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen
jegens Revalidatie Friesland heeft voldaan.
A.17.4 Indien de Contractpartij met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden reclameert en
zijn reclame wordt door Revalidatie Friesland gegrond bevonden, zal Revalidatie Friesland de
Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Contractpartij
aantoonbaar zinloos is geworden. De Contractpartij dient dit schriftelijk te melden aan Revalidatie
Friesland.

A.17.5 Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden, zoals bedoeld
in het vorige lid, heeft de Contractpartij recht op een prijsreductie.
Artikel 18.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
A.18.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
A.18.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.
Artikel 19.
INWERKINGTREDING
A.19.1 Deze bepalingen kunnen worden aangehaald als "Algemene Voorwaarden Modulair Opleiden
Revalidatie Friesland ” en treden in werking met ingang van september 2013. Deze algemene
voorwaarden werden vastgesteld door de Raad van Bestuur van Revalidatie Friesland september
2013.

