Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen World PR, ingeschreven
onder nummer 34172314 bij de Kamer van Koophandel en een cliënt die meedoet aan programma's van
World PR. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
Artikel 2. Toelating tot programma's
2.1 Een overeenkomst met World PR komt tot stand na een schriftelijk akkoord door de cliënt.
2.2 World PR laat de cliënt toe tot een programma of VIP-dag zodra de overeengekomen betaling aan World
PR is voldaan.
2.3 World PR heeft het recht de deelname van een cliënt aan een programma te weigeren of tussentijds stop
te zetten: als de cliënt in verzuim is met zijn betalingsverplichting volgens de bestaande overeenkomst of als
World PR gegronde vrees heeft om aan te nemen dat cliënt niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
In bovenstaand geval zijn alle aantoonbare kosten en (financiële) schade die het gevolg zijn hiervan voor
rekening van de cliënt.
Artikel 3. Betalingen
3.1 World PR biedt programma's aan ter hoogte van een door haar vastgesteld bedrag. Dit bedrag wordt
inclusief BTW door cliënt voor deelname aan het programma voldaan. Zodra de betaling bij World PR binnen
is krijgt de cliënt toegang tot het programma en ontvangt de cliënt informatie over details uit het programma.
3.2. Indien cliënt het bedrag in termijnen wil betalen is dit mogelijk volgens de richtlijnen van World PR. Dit
betekent dat het totaalbedrag in termijnen hoger is dan bij betaling ineens.
3.3. Bij deelname aan een programma dient de factuur binnen uiterlijk 5 dagen te worden voldaan. In het
geval van een aanbetaling (bij betaling in termijnen) is het noodzakelijk dat men de betaling binnen 24 uur
doet.
3.4. Betalingen geschieden ten gunste van rekeningnummer NL IBAN ten name van World PR, onder
vermelding van het factuurnummer.
3.5 Alle facturen worden verhoogd met het geldende omzetbelastingpercentage.
Artikel 4. Inbegrepen kosten
Alle live onderdelen van programma's zoals VIP-dagen, vinden plaats op een door World PR gekozen
locatie. De kosten van deze locatie evenals kosten voor lunches op de VIP-dag, zijn inbegrepen in het
programma. Wil de cliënt overnachten of dineren in het hotel, dan komen deze kosten voor rekening van de
cliënt.
Artikel 5. Wederzijdse vertrouwelijkheid
World PR neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de cliënt en
beschouwt alle informatie die uitgewisseld wordt op VIP-dagen en tijdens coaching in principe als
vertrouwelijk.
Artikel 6. Geschillen
Alle overeenkomsten tussen de cliënt en World PR worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen
zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter. Partijen zullen
eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
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