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OPLEIDINGSDIENSTEN: ALGEMENE VOORWAARDEN 
TRAINING SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 

 
 
In geval van discrepantie of conflict tussen de Engelse en niet-Engelse versies, prevaleert de Engelse versie. / In the event of a discrepancy or conflict 
between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 
 

Deze algemene voorwaarden voor opleidingsdiensten 
("servicevoorwaarden") zijn van toepassing op niet-geaccrediteerde 
opleidingsdiensten die NSF voor de klant verricht.  In elk voorstel worden 
de specifieke diensten beschreven. De algemene voorwaarden, deze 
servicevoorwaarden en het voorstel worden hierna gezamenlijk aangeduid 
als de "overeenkomst".  Eventuele afwijkingen van de algemene 
voorwaarden en de servicevoorwaarden worden vermeld op het voorstel 
en zijn alleen van toepassing op de vermelde diensten. Indien hierin niet 
gedefinieerd, hebben de termen met een hoofdletter in deze 
servicevoorwaarden dezelfde definitie als in de algemene voorwaarden. 
 
1. De looptijd van de overeenkomst wordt verlengd tot de voltooiing van 

de diensten of zoals anders aangegeven op het toepasselijke 
voorstel. 

2. De diensten en de producten vormen geen certificering of registratie 
door NSF. 

3. Alle kosten met betrekking tot de Diensten worden uiteengezet in uw 
Voorstel, inclusief, maar niet beperkt tot, reiskosten en toegang tot 
opleidingsmateriaal.  Onder "opleidingsmateriaal" wordt verstaan de 
werken van auteurschap, uitvindingen, werkproducten van NSF, 
en/of materiaal geleverd door of overgebracht door NSF tijdens of in 
verband met een opleidingssessie, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot cursusoverzichten, PowerPoint-presentaties, slide-decks, 
hand-outs, werkbladen, checklists, enz.   

4. De klant erkent en stemt ermee in dat alle opleidingsmaterialen, 
inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten en 
andere rechten in en op dergelijke opleidingsmaterialen, in hun 
geheel eigendom zijn van NSF, dat dergelijke opleidingsmaterialen 
het intellectuele en/of industriële eigendom zijn van NSF, en dat 
dergelijke opleidingsmaterialen het reeds bestaande intellectuele 
eigendom zijn van NSF, alsmede zijn vertrouwelijke informatie.  Om 
twijfel te voorkomen: niets in deze overeenkomst verleent enig 
eigendom van of recht op dergelijk opleidingsmateriaal, behalve voor 
het beperkte gebruik zoals bepaald in de volgende zin.  
Niettegenstaande iets anders in deze overeenkomst, zal de klant, 
samen met zijn werknemers, functionarissen, directeuren, 
contractanten, en alle deelnemers aan een opleidingssessie: (a) het 
opleidingsmateriaal te allen tijde vertrouwelijk behandelen en het 
opleidingsmateriaal of delen daarvan niet openbaar maken, 
publiceren, distribueren, afstaan of verkopen aan of met derden of 
personen die de opleidingssessie niet bijwonen; (b) het gebruik van 
het opleidingsmateriaal beperken tot interne onderwijsdoeleinden van 
de individuele deelnemer; en (c) het opleidingsmateriaal niet 
kopiëren, publiceren, distribueren, afstaan, verkopen, wijzigen, 
overdragen, er afgeleide werken van maken, of op enige andere wijze 
gebruiken voor enig doel (anders dan het interne onderwijsdoel van 
de individuele deelnemer) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van NSF.  De opleidingsmaterialen worden niet 
afzonderlijk verkocht; iedere werknemer of persoon van de klant die 

These Training Services Terms and Conditions (“Service Terms”) govern 
non-accredited training Services performed by NSF for the Client.  Each 
Proposal shall outline the specific Services. The General Terms, these 
Service Terms and the Proposal shall collectively be referred to herein as 
the “Agreement.”  Any variations to the General Terms and Service Terms 
shall be identified on the Proposal and apply only to the identified 
Services. If not defined herein, the capitalized terms in these Service 
Terms shall have the same definition as identified in the General Terms. 
 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF. 
3. All expenses relating to the Services shall be set forth in your 

Proposal, including, but not limited to, travel expenses and access 
to Training  Materials. “Training Materials” mean the works of 
authorship, inventions, work product of NSF, and/or materials 
supplied by or conveyed by NSF at or in connection with any training 
session, including but not limited to course outlines, PowerPoint 
presentations, slide decks, handouts, worksheets, checklists, etc.   

4. Client acknowledges and agrees that all Training Materials, including 
but not limited to all intellectual property rights and other rights in and 
to such Training Materials, are owned exclusively by NSF in their 
entirety, that such Training Materials are the intellectual and/or 
industrial property of NSF, and that such Training Materials are the 
pre-existing intellectual property of NSF as well as its confidential 
information.  For avoidance of doubt, nothing in this Agreement 
conveys any ownership or right in such Training Materials, except 
for the limited use provided in the next sentence.  Notwithstanding 
anything to the contrary in this Agreement, Client along with its 
employees, officers, directors, contractors, and all attendees of any 
training session shall: (a) at all times keep the Training Materials 
confidential and shall not disclose, publish, distribute, give or sell the 
Training Materials or portions thereof to or with any third party or any 
person not attending the training session; (b) limit the use of the 
Training Materials for internal educational purposes of the individual 
attendee; and (c) not copy, publish, distribute, give, sell, modify, 
transmit, create derivative works, or otherwise use for any purpose 
(other than the internal education purpose of the individual attendee) 
such Training Materials without the express written consent of NSF.  
The Training Materials are not sold separately; any employee or 
person of Client desiring to use the Training Materials must attend a 
subsequent training session of NSF as described in a Proposal.  
Client acknowledges and agrees that certain training shall require 
Client to purchase or license rights in a particular standard owned 
by a third party, and Client agrees to do so on its own without any 
obligation of NSF to provide such standard.  Client acknowledges 
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gebruik wenst te maken van de opleidingsmaterialen dient een 
daaropvolgende opleidingssessie van NSF bij te wonen zoals 
beschreven in een voorstel.  De klant erkent en stemt ermee in dat 
bepaalde opleidingen vereisen dat de klant rechten koopt op of een 
licentie neemt voor een bepaalde standaard die eigendom is van een 
derde partij, en de klant stemt ermee in dit op eigen kracht te doen 
zonder enige verplichting van NSF om een dergelijke standaard te 
verschaffen.  De klant erkent en stemt ermee in om op verzoek van 
NSF alle passende stappen te ondernemen om alle rechten en 
voordelen in en op het opleidingsmateriaal te handhaven en voor NSF 
veilig te stellen en om anderszins de exclusieve rechten van NSF op 
het opleidingsmateriaal te beschermen. 

5. Een deel van het opleidingsmateriaal zal worden verstrekt in de vorm 
van hand-outs tijdens of voor de opleidingssessie, overeenkomstig de 
instructies van NSF.  Ander opleidingsmateriaal, zoals PowerPoint-
presentaties die door de NSF-trainer tijdens de opleidingssessie 
worden gebruikt, wordt niet op papier of in elektronische vorm 
verstrekt. 

6. Audio- en video-opnamen of video-overdracht van de 
opleidingssessies zijn strikt verboden, tenzij vooraf afzonderlijk 
overeengekomen in een voorstel. 

and agrees to take all appropriate steps at the request of NSF to 
maintain and to secure for NSF all rights and benefits in and to the 
Training Materials and to otherwise protect NSF’s sole rights in the 
Training Materials. 

5. Some of Training Materials will be in the form of handouts at or for 
the training session, as directed by NSF.  Other Training Materials, 
e.g., PowerPoint presentations used by NSF presenter during the 
training session, will not be provided in hard copy or electronic 
format. 

6. Audio and video recording or conferencing of the training sessions 
is strictly prohibited, unless previously separately agreed upon in a 
Proposal. 

 
 


