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Tel 040-2924747
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1 Inleiding

1.1

Algemeen

Met de Bedrijfskaart Trainingen kunt u uw medewerkers voor een periode van 1 jaar trainen
bij @The Academy waarbij automatisch aanspraak gemaakt wordt op het laagste netto
dagtarief bij het behalen van het daarbij behorende trainingsbudget.
Geen korting op onduidelijke bruto prijzen maar direct duidelijkheid over de netto prijs per
trainingsdag.
Daarnaast bieden we unieke leermethodes waarbij we de standaard 5-daagse Microsoft en
Cisco trainingen terugbrengen naar een 3-daagse Blended training of de 4-daagse klassikale
Timesaver training.

1.2

Opleidingsbudget

De bedrijfskaart trainingen voorziet in de volgende staffels.

Indien het bestede opleidingsbudget in het jaar € 30.000,- of hoger bedraagt maakt een van
onze accountmanagers met u hierover verdere afspraken.
Op onze website vindt u de informatie welke trainingen onder welke Type vallen via de
volgende webpagina: https://www.the-academy.nl/bedrijfskaart-trainingen

1.3
•
•
•
•
•

•
•
•

Hoe werkt het?
Gedurende het trainingskaart jaar boeken jullie trainingen bij ons via de website
Zodra u de grens van € 10.000,- passeert zijn de aangegeven dagtarieven van de eerste
staffel van toepassing met terugwerkende kracht voor alle reeds gevolgde trainingen in
de geldigheidsperiode van de Bedrijfskaart trainingen.
U ontvangt een creditnota over het verschil in de dagprijzen van de reeds afgenomen
trainingsdagen en dagprijs van de eerste staffel
De creditnota wordt door ons verrekend met de eerstvolgende factuur
Wanneer u een training omzet van € 20.000,- passeert gedurende de geldigheidsperiode
van de Bedrijfskaart trainingen, gaat het tarief van de volgende staffel in met
terugwerkende kracht voor alle reeds gevolgde trainingen in de geldigheidsperiode van
de Bedrijfskaart trainingen.
U ontvangt een creditnota over het verschil in de dagprijzen van de afgenomen
trainingsdagen en dagprijs van de tweede staffel
De creditnota wordt weer verrekend met de eerstvolgende factuur
Deze procedure herhaalt zich weer opnieuw indien u de training omzet van € 30.000,passeert
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1.4

Partnership

@The Academy hecht veel waarde aan het invullen van een echt partnership. Dat betekent
dat we in onze dienstverlening graag meedenken met onze relaties. Welke uitdagingen
liggen er, wat zijn verstandige keuzes, wat werkt wel en wat werkt niet om tot de juiste
opleidingsresultaten te komen, wat zijn de veranderingen in certificeringen en vele andere
vragen pakken we graag samen op. Indien gewenst kan een portaal beschikbaar gesteld
worden of op maat overzichten die van belang zijn voor uw organisatie.

1.5

Duur

De afspraken worden aangegaan voor de duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging.
Opzegging dient uiterlijk 2 maanden voor einde van de Bedrijfskaart trainingen te
geschieden. De Bedrijfskaart trainingen gaat in op de aangegeven datum in de
opdrachtbevestiging van deze overeenkomst.

1.6

Locaties

@The Academy biedt haar openrooster trainingen aan op 2 locaties: Eindhoven en Utrecht.
@The Academy beschikt ook over mobiele leslokalen en virtual classrooms zodat eenvoudig
op locatie trainingen kunnen worden verzorgd.

1.7

Contactfrequentie

Om de voortgang van de opleidingen van de medewerkers van uw organisatie goed te
borgen vindt minimaal 2 keer per jaar overleg plaats of vaker indien een van beide partijen
daar behoefte aan heeft.
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2 Opdrachtbevestiging Bedrijfskaart Trainingen
Opdrachtgever:
Naam:

_____________________________________.

Contactpersoon:

_____________________________________

Adres:

_____________________________________

Postcode/plaats:

_____________________________________

Telefoonnummer:

_____________________________________

Ingangsdatum:

_______________________

Toepassing Staffel
Omschrijving:
€ 10.000,- t/m € 19.999,€ 20.000,- t/m € 29.999,> € 30.000,-

Type 1 trainingen
€ 350,€ 330,In overleg

Type 2 trainingen
€ 465,€ 445,In overleg

Verwachte bruto besteding: € __________________________
Bovengenoemde bedragen zijn in euro’s exclusief BTW. Op de inhoud, totstandkoming en
nakoming van al onze transacties zijn de specifieke Bedrijfskaart trainingen voorwaarden en
algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website via deze link:
Algemene Voorwaarden.
Facturatie: 100% bij planning van elke training
Betalingstermijn: Binnen 30 dagen, netto
U kunt ons de opdracht verstrekken door middel van ondertekening van deze
opdrachtbevestiging en deze te retourneren per e-mail aan info@the-academy.nl of aan het
emailadres van uw accountmanager.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en verblijven in afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Voor akkoord:

@The Academy

Naam bedrijf: ____________________________

Tekeningbevoegde:

Naam: _________________
Functie:_________________
Handtekening:
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Datum:

