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Voorwaarden BHV-abonnement 
 
Abonnement       
Het abonnement betreft de overeenkomst tussen Pellikaan First Aid en de contractant voor 
deelname aan BHV-cursussen.  
 
Vanaf de eerste betaling kan er voor de duur van ieder abonnement iedere 12 maanden een 
cursus gevolgd worden. Het maakt niet uit of het gaat om een update of om een volledige 
cursus.  
 
Het abonnement is niet persoonsgebonden, maar gebonden aan de onderneming van de 
contractant. De contractant mag – als het personeelslid dat de cursus heeft gevolgd uit 
dienst is getreden – een ander personeelslid aan de cursus laten deelnemen op hetzelfde 
abonnement.  
 
Per jaar zullen minimaal drie volle BHV-cursussen worden aangeboden en drie updates en de 
datums van de cursussen zullen tijdig bekend gemaakt worden. Indien een contractant in 
een jaar niet deelneemt aan een cursus, terwijl er toch mogelijkheden geboden zijn door 
Pellikaan First Aid, kan geen aanspraak gemaakt worden op enige compensatie of 
vergoeding. 
 
Na deelname aan een cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname in de vorm 
van een certificaat van Pellikaan First Aid.  
 
Betalingen  
De kosten voor het abonnement bedragen € 16,50 (excl. BTW) per abonnement, per maand.  
 
De inschrijfkosten bedragen € ------ per abonnement. Bij een inschrijving vanaf 10 
abonnementen voor een onderneming zijn de inschrijfkosten nihil. 
 
De contractant is verplicht om bij het afsluiten van het abonnement tevens een machtiging 
tot automatische incasso van de abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te 
laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.  
 
Wanneer de kosten voor het abonnement niet zijn voldaan, heeft Pellikaan First Aid het 
recht eerst betaling te verlangen voordat een cursus kan worden gevolgd door een abonnee.  
 
Wanneer de abonnementskosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden 
gestorneerd, is de contractant van rechtswege in verzuim. De contractant ontvangt dan een 
aanmaning om het verschuldigde bedrag alsnog binnen de termijn van 14 dagen te voldoen. 
Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van 14 dagen is voldaan, kan Pellikaan First 
Aid een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke 
incassokosten zijn voor rekening van de contractant.  
 
De abonnementskosten kunnen zowel per maand, per kwartaal als per jaar worden voldaan. 
Betaling geschiedt per automatische incasso.  
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Looptijd en opzegging 
Het abonnement wordt afgesloten voor de duur van een jaar. Na afloop van deze termijn 
wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds voor de periode van een maand.  
 
De opzegtermijn van het abonnement bedraagt een maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke 
opzegging van het abonnement door contractant is ontvangen door Pellikaan First Aid, loopt 
het abonnement nog een maand door zodat het abonnement eindigt een maand na 
opzegging.  
 
De contractant heeft na opzegging tot de einddatum de plicht om de kosten van het 
abonnement te voldoen. 
 
Wijzigingen  
Pellikaan Fist Aid behoudt zich het recht voor om de kosten van een abonnement te 
wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden voor de ingangsdatum per e-mail 
bekend gemaakt aan de contractant.  
 
Wijzigingen van deze voorwaarden worden minimaal een maand voor de ingangsdatum 
bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.pellikaanfirstaid.nl en 
per e-mail aan de contractant.  
 
Niet nakomen verplichtingen  
Pellikaan First Aid heeft het recht het abonnement met onmiddellijke ingang geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan 
contractant indien:  

- Contractant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het 
abonnement;  

- Contractant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) 
surseance van betaling wordt verleend;  

- Het faillissement van contractant wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement 
wordt gesteld;  

- Contractant naar het oordeel van Pellikaan First Aid misbruik maakt van de door 
Pellikaan First Aid geboden service;  

- Contractant opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Pellikaan First Aid;  
- Contractant anderszins niet langer in staat moet worden geacht om de verplichtingen 

uit het abonnement na te kunnen komen. 
 
De contractant heeft het recht het abonnement per direct te beëindigen als Pellikaan First 
Aid haar verplichtingen zoals beschreven in deze voorwaarden herhaaldelijk en/of in 
ernstige mate niet is nagekomen. 
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Privacy  
Pellikaan First Aid vindt het belangrijk om de verstrekte persoonsgegevens goed te 
beschermen. Hoe Pellikaan First Aid dat doet staat beschreven in het privacy statement. 
Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met 
info@pellikaanfirstaid.nl.  
 
Toepasselijk recht  
Op het abonnement en de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  
 


