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Algemene Voorwaarden Stichting Brandweeropleidingen BOGO 

 

1. Aanmeldingen van cursisten kunnen alleen geschieden via de website www.bogo.nl. 

2. Indeling van de cursussen en de vaststelling van de cursusplaatsen gebeurt in 

overleg met het bedrijfsbureau van Stichting Brandweeropleidingen BOGO en de 

opleidingscoördinator van uw regio. Een opleiding zal alleen doorgaan bij voldoende 

deelname. Stichting Brandweeropleidingen BOGO heeft het recht de opleiding niet 

of op een later tijdstip te doen plaats vinden.  

3. Indien een kandidaat niet kan worden ingedeeld in het nieuw te starten 

cursusseizoen zal de opdrachtgever hiervan in kennis worden gesteld.  

4. De opdrachtgevers en cursisten worden tijdig op de hoogte gesteld van het tijdstip 

waarop de cursus begint.  

5. Cursisten dienen zich bij verhindering af te melden bij de docent / 

instructeurcoördinator. De lessen die voorwaardelijk zijn voor het aftekenen van de 

toetskaart (daar waar een toetskaart gebruikt wordt), zijn verplicht. Van de overige 

lessen dient de cursist 80% aanwezig te zijn. Gemiste lessen dienen naar inzicht 

van de docent en in overleg met de Regionaal Opleidingsmanager gecompenseerd 

te worden. 

6. Zowel de cursuskosten als de examenkosten dienen te worden voldaan binnen 14 

dagen na de factuurdatum. De wijze van facturering wordt bepaald door Stichting 

Brandweeropleidingen BOGO. Afmeldingen voor een cursus of een examen dienen 

uitsluitend schriftelijk of per e-mail te worden ingediend door de opdrachtgever. 

Deelname aan praktijkexamens van de leergangen kan alleen geschieden na 

goedkeuring van de Regionaal Opleidingsmanager. Hij beoordeelt of de kandidaat 

aan alle eisen en voorwaarden voldoet (bijv. voldoende aanwezig tijdens de lessen, 

voldaan aan het realistisch oefenprogramma, leerwerkplekopdrachten ingeleverd 

etc.) 

7. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus blijft het gehele cursusgeld verschuldigd. 

Bij annulering vóór aanvang van de cursus gelden de volgende termijnen en de 

daarbij behorende kosten: tot 4 weken € 100,- organisatiekosten; tot 2 weken 50% 

van de totale cursusprijs; binnen 2 weken het volledige cursusbedrag.  

8. Annuleringen voor een online examen zijn kosteloos indien de afzegging plaatsvindt 

tot 5 werkdagen voor de examendatum. Binnen een termijn van 5 werkdagen voor 

het online examen blijft het gehele examengeld verschuldigd.  

9. De schriftelijke - en praktijkexamens kunnen tot 4 weken voor de examendatum 

kosteloos geannuleerd worden, vanaf 4 weken wordt het totale examengeld 

berekend.  
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10. Als Stichting Brandweeropleidingen BOGO genoodzaakt is om een kandidaat bij 

een andere organisatie dient in te plannen voor een praktijkexamen, dan worden de 

eventuele meerkosten m.b.t. de examentarieven doorberekend aan de 

opdrachtgever.  

11. De opdrachtgevers worden schriftelijk op de hoogte gehouden van de examendata 

en van de resultaten van de examens van hun kandidaten. 

12. Tijdens de praktijklessen is het dragen van een volledig uitruktenue verplicht. 

Deelnemers moeten beschikken over een compleet persluchttoestel met gelaatstuk 

en reservecilinder, een goedgekeurde veiligheidsbril en werkhandschoenen.  

13. De algemene eisen ten aanzien van de medische geschiktheid en dergelijke zijn 

voor verantwoording van de opdrachtgever. De aangemelde cursisten dienen te 

voldoen aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneel.  

14. Stichting Brandweeropleidingen BOGO is nimmer aansprakelijk voor schade en/of 

kosten, van welke aard en in welke hoedanigheid dan ook, die mochten ontstaan als 

direct of indirect gevolg van: het niet voldoen door de deelnemers aan de voor de 

betreffende cursus noodzakelijke vooropleidingseisen. 

15. Deelnemers van cursussen, trainingen en opleidingen verklaren zich ermee bekend 

dat zij activiteiten zullen ondernemen welke niet van gevaar ontbloot zijn en dat zij 

zich daarvan ten volle bewust zijn. Stichting Brandweeropleidingen BOGO is nimmer 

aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke gevaaropleverende activiteiten 

in het kader van door Stichting Brandweeropleidingen BOGO gegeven cursussen, 

opleidingen en trainingen. 

16. Verzekeringen/aansprakelijkheid: 

a. Stichting Brandweeropleidingen BOGO is niet aansprakelijk voor schade aan  

kleding of uitrusting gedragen tijdens de lessen; 

b. Stichting Brandweeropleidingen BOGO is niet aansprakelijk voor gedragingen van 

cursisten bij repressief optreden, waardoor schade wordt toegebracht of geleden en 

die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen in de opleidingen is geleerd; 

c. Stichting Brandweeropleidingen BOGO is niet aansprakelijk voor ongevallen van 

personen, welke zich vóór, tijdens of na de lessen voordoen; 

d. Stichting Brandweeropleidingen BOGO is verzekerd voor geleden schade, 

waarvoor zij wettelijk aansprakelijk wordt gehouden.  

Tot de groep verzekerden behoren de instructeurs en overige medewerkers, voor de 

tijd dat zij voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO in functie zijn; 

e. Stichting Brandweeropleidingen BOGO heeft een ongevallenverzekering 

afgesloten ten behoeve van haar docenten, instructeurs en overige medewerkers, 

voor de tijd, dat zij voor Stichting Brandweeropleidingen BOGO in functie zijn; 



  

Algemene Voorwaarden   Pagina 3 van 3 

Versie: 2.1 ED 

Datum: 1 mei 2018 

 

 

f. Stichting Brandweeropleidingen BOGO heeft geen ongevallenverzekering ten 

behoeve van de cursisten. Opdrachtgevers dienen ervoor te zorgen, dat de 

aangemelde cursisten verzekerd zijn tegen de gevolgen van ongevallen en 

wettelijke aansprakelijkheid.  

Niet alleen in hun functie van brandweerman/-vrouw, maar ook tijdens het 

deelnemen aan cursussen, examens etc. in relatie tot de brandweerdienst, met 

inbegrip van het verplaatsen naar en het terugkomen van dergelijke cursussen, 

examens, etc.  

17. Algemene Verordening Gegevens bescherming(AVG): Relevante gegevens over 

onze (potentiële) opdrachtgevers, alsmede cursisten, instructeurs, examinatoren, 

personeel-  en bestuursleden, zijn opgenomen in geautomatiseerde bestanden. De 

geregistreerde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van 

Stichting Brandweeropleidingen BOGO en niet aan derden ter beschikking worden 

gesteld, anders dan voortvloeiende uit haar taakuitoefening (bijv. IFV en 

Belastingdienst).  

18. Elke cursist is zelfverantwoordelijk voor de aan hem uitgereikte toetskaart en dient 

deze volledig afgetekend bij de proeve van bekwaamheid te overleggen aan de 

voorzitter.  

19. Incassokosten:  

a. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van 

zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 

voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is 

de opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. 

b. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief. De 

eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor 

rekening van de opdrachtgever.  

20. In gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie 

c.q. het bestuur van Stichting Brandweeropleidingen BOGO. 

 


