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Disclaimer 
Trainingen

Algemene informatie

De trainingen die door ons worden verzorgd, zijn ten 

behoeve van het correct installeren, onderhouden en/

of servicen van Itho Daalderop producten.

Het invullen van het aanmeldings- en/of aanvraag-

formulier op onze website verleent niet automatisch 

toegang tot een training. Voordat uw inschrijving 

definitief is, zal uw aanvraag gecontroleerd worden op 

volledigheid. Uw inschrijving is pas definitief zodra u 

de bevestigingsmail heeft ontvangen vanuit  

opleidingshuis@ithodaalderop.nl. 

Gegevensverwerking

Voor het aanmelden bij een van onze trainingen 

zijn persoonsgegevens nodig, zoals te vinden is in 

het digitale aanmeldingsformulier. Deze gegevens 

zijn nodig voor de verwerking van uw trainingsaan-

vraag en publicatie van het trainingscertificaat van 

de cursist. Tevens dient u voor het volgen van de 

training akkoord te gaan met de privacy voorwaarden. 

Toelichting is opgenomen binnen onze privacy- en 

cookieverklaring. 

Doelgroep

Alle trainingen die door ons worden georganiseerd, 

zijn bedoeld voor zakelijke relaties die klant zijn 

of in de nabije toekomst klant worden. Afhankelijk 

van het soort training kan er gevraagd worden om 

de benodigde certificaten of opleidingsbewijzen. 

Indien u nog geen klant bent van Itho Daalderop en 

wel gebruik wilt maken van ons trainingsaanbod, 

zal er door een vertegenwoordiger contact met u 

opgenomen worden. Consumenten vallen buiten de 

doelgroep van onze trainingen.

Overmacht

Helaas is het mogelijk dat een training door 

overmacht niet door kan gaan. Wij streven er naar 

u tijdig hiervan op de hoogte te stellen. Daarom is 

het verplicht om uw contactgegevens, waaronder uw 

(mobiele)nummer en e-mailadres, op te geven voor 

annuleringen en/of wijzigingen.

Huisregels

Deelnemers aan trainingen worden geacht onze 

huisregels en de aanwijzingen van de trainer op 

te volgen. Itho Daalderop behoudt het recht om 

personen die zich hebben aangemeld de toegang 

tot een training te weigeren, indien zij zich daartoe 

genoodzaakt voelt. 
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