BIJLAGE - AANVULLENDE VOORWAARDEN EDUCATIE
1.

Dekking van de training. Philips verzorgt de applicatietrainingen,
zowel initieel als in het kader van bij- en nascholing (‘training’), en
overige educatiediensten als overeengekomen in de
Overeenkomst.

2.

Uitsluitingen. De training omvat geen (a) onderhoud of
diagnostische technische training of (b) training in klinische
toepassingen op hardware of software die niet door Philips is
geïnstalleerd of geleverd.

3.

Planning. De training moet ten minste vier (4) weken van tevoren
worden gepland, met uitzondering van onlinetraining en tenzij
anders overeengekomen. Wijzigingen in de geplande training
moeten ten minste twee (2) weken voor de geplande levering
schriftelijk door Philips worden ontvangen.

4.

Aanwezigheid. Philips geeft training aan het aantal medewerkers
van de klant ('cursisten') voor de training die is gespecificeerd in de
Overeenkomst zodra er ruimte beschikbaar is. Cursisten moeten
voldoen aan de minimale toelatingseisen die in het lesprogramma
van de training zijn vermeld, moeten aan alle randvoorwaarden
voldoen alvorens tot de training te worden toegelaten en moeten
mogelijk de veiligheidscontrolelijst van Philips ondertekenen of
bevestigen voordat de training kan worden gevolgd. De klant is
ervoor verantwoordelijk dat alle deelnemende cursisten na afloop
van de training de aanwezigheidslijst getekend hebben.

5.

Cursuslocatie. Training kan worden gegeven in de
trainingsfaciliteiten van Philips, op de locatie(s) van de klant zoals
beschreven in deze overeenkomst ('locatie(s)'), via online of
afstandsonderwijs of op een door Philips bepaalde locatie van
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derden.
6. Betaalopties.
6.1. Applicatietegoed. Als de klant een applicatietegoed heeft gekocht,
wordt het beginsaldo van het account opgegeven in de
overeenkomst. Wanneer de klant om trainingsdiensten vraagt,
wordt het accountsaldo verlaagd met de prijs voor de gewenste
training per deelnemer. Als het accountsaldo op nul staat, kan de
klant het accountsaldo aanvullen of een trainingsdienst aanvragen
en hiervoor de dan geldende gepubliceerde prijs van Philips voor de
training betalen. Het applicatietegoed verloopt zoals aangegeven in
de offerte of in geval van beëindiging van deze overeenkomst en het
resterende accountsaldo kan niet worden overgedragen en komen
niet in aanmerking voor restitutie.
6.2. Directe aankoop van trainingen of overige educatiediensten. De
klant kan afzonderlijke trainingen of overige educatiediensten
kopen tegen de dan geldende prijzen van Philips.
7.

Reizen. De reiskosten van Philips voor alle trainingen die op de
locatie van de klant worden gegeven, zijn inbegrepen in de prijs die
is opgenomen in de desbetreffende offerte. Tenzij anders
aangegeven in de offerte, zijn alle reis- en verblijfkosten die de Klant
en de cursist(en) maakt/maken de verantwoordelijkheid van de
klant.

8.

UITSLUITING VAN GARANTIE. PHILIPS GEEFT GEEN ENKELE
GARANTIE DAT EEN CURSIST SLAAGT VOOR (EEN DEEL VAN) DE
GELEVERDE CURSUSSEN OF DAT DE TRAINING TOT GEVOLG ZAL
HEBBEN DAT DE CURSIST GEKWALIFICEERD OF IN STAAT ZAL ZIJN
HET SYSTEEM TE BEDIENEN.

