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Cursusvoorwaarden training ‘Een goed gesprek’ 

 

1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) organiseert in samenwerking met 

Sammen de training ‘Een goed gesprek’. Trainers van Sammen zijn professioneel, 

betrokken, enthousiast, integer en praktijkgericht. In de training wordt theorie 

gecombineerd met praktijk van het werk. 

2. De training staat open voor medewerkers van beveiligingsorganisaties die vallen 

onder de cao Particuliere Beveiliging. 

3. De training bestaat uit een werkdag van 9.30 uur – 17.00 uur.  

4. De training wordt gegeven op een door SFPB te bepalen locatie. 

5. Deze training wordt gegeven aan een groep van minimaal 10 en maximaal 12 

personen. Bij onvoldoende aanmeldingen (d.w.z. bij minder dan 10 personen) kan de 

training geannuleerd worden of naar een later tijdstip worden verschoven. Mocht dit 

het geval zijn dan wordt u hierover op de hoogte gesteld. Bij te veel aanmeldingen 

wordt een nieuwe trainingsdag georganiseerd.  

6. Deelnemers die aan de training hebben deelgenomen ontvangen een certificaat.  

7. Indien de training wegens verhindering van de trainer geen doorgang kan vinden, zult 

u hierover vóór aanvang van de training worden ingelicht, dit met uitzondering van 

de bijzondere omstandigheid dat de trainer op de dag van de training zelf onverhoopt 

ziek is. In dit laatste geval zal SFPB een nieuwe trainingsdag verzorgen. Let wel: 

SFPB kan hierbij niet voorzien in een vergoeding van eventuele verlet-, reis-, 

verblijfs- en/of andere kosten. 

8. De totale kosten van de training bedragen €249,- (excl. BTW) per deelnemer. De 

kosten zullen door SFPB aan u gefactureerd worden. In dit tarief zijn de kosten voor 

lesmaterialen, de locatie en de aangeboden lunch opgenomen. 

9. Aanmelden kan uitsluitend door het aanmeldingsformulier, dat vermeld staat op de 

website www.beveiligingsbranche.nl, geheel in te vullen. Telefonische aanmeldingen 

kunnen niet worden gehonoreerd. De aanmelding is definitief wanneer u hiervoor een 

schriftelijke bevestiging van het SFPB heeft ontvangen. 

10. SFPB heeft het recht in geval van onvoldoende aanmeldingen voor de training tot 

annulering van de training over te gaan, waarbij zij tot niet meer dan tot restitutie 

van de door de opdrachtgever eventueel reeds betaalde trainingsbedragen gehouden 

is. 

 

 

 

 

 

https://www.beveiligingsbranche.nl/files/upload/Trainingen%20en%20opleidingen/Cursusvoorwaarden%20Situationeel%20leidinggeven%20en%20Persoonlijke%20effectiviteit.pdf#page=1
https://www.beveiligingsbranche.nl/files/upload/Trainingen%20en%20opleidingen/Cursusvoorwaarden%20Situationeel%20leidinggeven%20en%20Persoonlijke%20effectiviteit.pdf#page=1

