
 

         

Algemene leveringsvoorwaarden 
 
Artikel 1: Algemeen 
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder; 
 
De Vibo Groep vof: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden; is gevestigd en 
kantoorhoudend aan ’t Hoefje 20 te 4311 EZ Bruinisse nader te noemen Vibo Groep. 
 
Opdrachtgever: de wederpartij van de Vibo Groep, handelend ter uitoefening van beroep, 
bedrijf of particulier. 
 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Vibo Groep en Opdrachtgever. 
 
De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en 
voor alle overeenkomsten tussen Vibo Groep en opdrachtgever waarop Vibo Groep deze 
leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Eén en ander voor zover van deze 
leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze 
leveringsvoorwaarden worden jegens de opdrachtgever en eveneens jegens eventuele door 
Vibo Groep in te schakelen derden bedongen. Bij nietigheid of vernietiging van een of 
meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van 
deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. De Vibo Groep en de opdrachtgever 
zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen.  
 
Artikel 2: Aanbiedingen/offertes 
Alle aanbiedingen gedaan uit de Vibo Groep zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn 
voor aanvaarding is genoemd. Alle offertes uitgebracht door de Vibo Groep zijn vrijblijvend; 
zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De Vibo Groep is slechts aan de 
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 
dertig dagen wordt bevestigd. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, 
overige heffingen en eventuele aanmeldingskosten m.b.t. de verplichte nascholing voor 
beroepschauffeurs, tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht 
de Vibo Groep niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen 
zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes 
gelden niet vanzelf voor nabestellingen. 
 
Artikel 3: Uitvoering 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het de Vibo 
Groep het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De 
opdrachtgever zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens 
tijdig aan de Vibo Groep verstrekken. Bij niet tijdige verstrekking door de opdrachtgever is de 
Vibo Groep gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van 
vertraging bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker 
voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Trainingen en 
/of cursussen m.b.t. de verplichte nascholing beroepschauffeurs worden alleen conform de 
voorschriften en voorwaarden opgesteld door de daartoe bevoegde instantie, het CBR/CCV, 
verzorgd. De opdrachtgever zal er mede op toezien dat aan de voorschriften c.q. 
voorwaarden zal worden voldaan. De Vibo Groep behoud het recht trainingen c.q. 
opleidingen te annuleren als niet aan deze gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
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Artikel 4: Levering 
De opdrachtgever is verplicht de trainingen, opleidingen en/of diensten af te nemen op het 
moment dat de Vibo Groep deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment 
waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van 
afname of bij onmogelijk maken van het uitvoeren van de training, opleiding of diensten door 
de opdrachtgever is de Vibo Groep gerechtigd de diensten voor rekening en risico van de 
opdrachtgever te annuleren. Indien de opdrachtgever opleidingen, trainingen of diensten 
niet tijdig annuleert is de Vibo Groep gerechtigd om kosten door te berekenen aan de 
opdrachtgever. De Vibo Groep hanteert de volgde termijnen: 
 
3 weken voor de geplande training c.q. cursus zal 25% van de kosten in rekening worden 
gebracht. 
2 weken voor de geplande training c.q. cursus zal 50% van de kosten in rekening worden 
gebracht. 
1 week voor de geplande training c.q. cursus zal 100% van de kosten in rekening worden 
gebracht. 
 
Indien de Vibo Groep onverhoopt trainingen, opleidingen en/of diensten door overmacht 
moet annuleren is zij gehouden, zonder verdere kosten voor de opdrachtgever, een 
reservering van een andere datum of mogelijkheid aan te bieden zodat de trainingen, 
opleidingen en/of diensten alsnog kan worden afgenomen. De Vibo Groep kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit jegens de opdrachtgever. 
Het ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plicht de ingekochte trainingen, opleidingen en/of 
diensten af te nemen. Indien de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst gegevens 
moet verstrekken aan de Vibo Groep, vangt de levertijd pas aan nadat de opdrachtgever deze 
aan de Vibo Groep ter beschikking heeft gesteld. Het door de Vibo Groep opgegeven termijn 
voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn. Deelleveringen zijn toegestaan, zulks ter 
beoordeling van de Vibo Groep. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden. 
Vibo Groep kan voor de opdrachtgever, indien van toepassing, subsidieaanvragen verzorgen. 
Als de Vibo Groep hierbij diploma’s of certificaten moet aanleveren die noodzakelijk zijn voor 
het verkrijgen van subsidie en deze zelf niet kan of mag afgeven blijft de opdrachtgever 
zelfverantwoordelijk voor de verdere aanvraagprocedure inzake de betreffende subsidie 
aanvraag. De Vibo Groep kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen 
van een subsidie in welke vorm dan ook, of het niet tijdig aanleveren van formaliteiten of 
documenten die niet door de Vibo Groep kunnen of mogen worden afgegeven. 
 
Artikel 5: Garantie 
De Vibo Groep garanderen dat de opleidingen, trainingen of diensten voldoen aan de 
gebruikelijke eisen en normen die daaraan door CBR/CCV worden gesteld of door andere 
bevoegde instanties die controle mogen uitoefenen op de opleidingen, trainingen of diensten 
die door de Vibo Groep zij aangeboden, en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Betreft het 
opleidingen, trainingen of diensten die door een derde zijn geproduceerd en/of verzorgd, dan 
is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt. 
 
Artikel 6: Prijzen 
De Vibo Groep mag prijsstijgingen doorberekenen aan de opdrachtgever indien zich tussen 
het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen 
hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voordoen binnen drie 
maanden na het sluiten van de overeenkomst. De door de Vibo Groep gehanteerde prijzen 
zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele aanmeldingskosten m.b.t. de verplichte 
nascholing voor beroepschauffeurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
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Artikel 7: Betaling 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Vibo Groep 
aangegeven rekeningnummer en aan geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op en 
dienen binnen 5 dagen na verzending van de factuur schriftelijk te worden aangegeven. De 
Vibo Groep accepteert geen andere betalingstermijn of termijn die door de opdrachtgever 
gebruikelijk of wenselijk is. Na overschrijding van het bovengenoemde termijn kan de Vibo 
Groep bij het versturen van herinneringen of aanmaningen extra kosten in rekening brengen 
en de Vibo Groep is gerechtigd om de leveringen c.q. diensten bij het niet nakomen van de 
betalingsverplichting, binnen de gestelde termijn, te staken totdat de opdrachtgever aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van 
betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. 
De Vibo Groep zal bij trainingen of opleidingen waarvan het factuurbedrag meer bedraagt 
dan €.1.500,00 ”duizendvijfhonderdeuro” een deel betaling van 50% in rekening brengen 
voor aanvang van de afgenomen training of opleiding. Deze deelbetaling dient voor de 
geplande training of opleidingsdatum te zijn voldaan en bijgeschreven zij op het op de factuur 
aangegeven rekeningnummer. Bij niet tijdige betaling is de Vibo Groep gerechtigd de 
trainingen of opleidingen te annuleren. De opdrachtgever is dan alsnog gehouden aan de in 
artikel 4 omschreven voorwaarden. 
 
Artikel 8: betaling in termijnen 
De betaling van trainingen of diensten die zijn geleverd in complete opleidingspakketten en 
als zodanig contractueel vastgestelde opleidingsduur kunnen in maandelijkse termijnen 
worden voldaan. De termijnbetalingen zullen maandelijks worden gefactureerd en dienen te 
worden voldaan zoals in artikel 7 van deze leveringsvoorwaarden omschreven. De 
opdrachtgever kan de Vibo Groep een machtiging afgeven voor automatische incasso van de 
overeengekomen termijnbetalingen. Met deze incasso mag de Vibo Groep alleen de 
maandelijkse overeengekomen termijnen op een overeengekomen vast tijdstip af schrijven 
van het op de machtiging vermelde rekeningnummer. De opdrachtgever zal zorgdragen voor 
voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer. Bij het afgeven van een incasso 
machtiging heeft de opdrachtgever recht op een korting verrekend op de maandelijkse 
facturatie. Deze korting komt te vervallen als een afschrijving zal worden gestorneerd. De 
korting is als volgt vastgesteld: 
 
10 tot 20 personen 1,5 % 
20 tot 30 personen 2,0 % 
30 tot 40 personen 2,5 % 
40 tot 50 personen 3,0 % 
 
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 
Alle door gebruiker geleverde opleidingen, trainingen of diensten met de daartoe behorende 
rapportages en certificaten alsmede de les en leerboeken blijven eigendom van de Vibo 
Groep, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met de bedrijven uit de Vibo Groep 
gesloten overeenkomsten zijn nagekomen. De opdrachtgever verplicht zich de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet ter beschikking te stellen aan derden. 
 

 
Artikel 10: Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde opleidingen, trainingen of diensten jegens 
de opdrachtgever is beperkt tot de garantie zoals voornoemd. Trainingen on the job komen 
niet in aanmerking voor bijtelling van de verplichte nascholing beroepschauffeurs. 
Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak 



 

 

Pagina 4 

bij de opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd 
euro. Aansprakelijkheid voor indirecte schade in welke vorm dan ook is uitgesloten. 
 
 
Artikel 11: Risico-overgang 
Het risico van verlies of beschadiging van geleverde opleidingen en trainingen met de daartoe 
behorende rapportages en certificaten alsmede de les en leerboeken, producten die 
voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze de macht 
van de opdrachtgever of van (één) door de opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden 
gebracht. 
 
Artikel 12: Klachten 
 
De opdrachtgever heeft omtrent klachten met betrekking tot levering en uitvoering van 
diensten door de Vibo Groep de mogelijkheid, deze schriftelijk en aangetekend, in te dienden 
bij de directie van de Vibo Groep. De directie zal binnen een termijn van 4 werkweken de 
klacht in behandeling nemen. De Vibo Groep zal de betreffende klacht registreren en binnen 
een termijn van 6 werkweken afhandelen. Indien partijen niet, binnen de gestelde termijn,  
tot een acceptabele oplossing kunnen komen, kan de Vibo Groep beslissen om de klacht over 
te dragen aan een onafhankelijke klachtencommissie. De beslissing van de onafhankelijke 
klachtencommissie is bindend. 
 
 
Artikel 13: Geschillen 
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter in de vestigingsplaats 
van de onder de Vibo Groep behorende bedrijven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen. Op elke overeenkomst tussen bedrijven uit de Vibo Groep en de 
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk 
uitgesloten. 
 
 
  
  
 

 


