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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aflevertraining bij IVECO Driver Academy.
Door deelname gaat men akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:
1. De IVECO Aflevertraining is inbegrepen bij aankoop van een nieuwe IVECO S-WAY, X-WAY of
Trakker.
2. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden en prijzen voor een IVECO aflevertraining bij
aanschaf van een nieuwe Eurocargo of een gebruikte IVECO.
3. IVECO Driver Academy aflevertrainingen kunnen worden gevolgd bij een van de IVECO Driver
Academy partners te weten Blom Verkeersschool, Kreeft Opleidingen en Verkeersschool van
Thiel.
4. De IVECO aflevertraining telt mee voor de verplichte nascholing in het kader van de Richtlijn
Vakbekwaamheid (Code 95). De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte,
actuele en complete informatie ten behoeve van de aflevertraining.
5. De aflevertraining is niet inwisselbaar voor geld en kan niet worden overgedragen aan
derden. Bij weigering of niet aanvaarding vervalt het recht op de aflevertraining.
6. De aflevertraining kan tot zes maanden na de aflevering van het voertuig worden ingepland,
hierna vervalt het recht op de gratis aflevertraining.
Annulering of wijziging
7. Indien de geplande aflevertraining is ingepland kunt u tot uiterlijk vijf werkdagen voor
aanvang van de trainingsdag kosteloos annuleren of wijzigen. Er wordt dan samen gekeken
naar een alternatief.
8. Indien u binnen vijf werkdagen voor aanvang van de trainingsdag uw training annuleert, zijn
we helaas genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen
50% bij annulering binnen vijf werkdagen (120 uur), 75% bij annulering binnen drie
werkdagen (72 uur) en 100% bij annulering binnen één werkdag (24 uur) voor aanvang van
de trainingsdag.
9. U kunt kosteloos een andere medewerker aandragen, tot uiterlijk één werkdag voor de
training. Dit in verband met het aanmelden van de chauffeur bij het CCV.
10. U behoudt het recht de aflevertraining op een later tijdstip te nuttigen bij annulering.
11. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van
overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, langdurig
ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van
zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of
overheidsmaatregelen.
12. Onder werkdagen wordt verstaan: maandag t/m vrijdag exclusief nationale feestdagen.
Overige bepalingen
13. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met
deelname aan de aflevertraining. IVECO NLS mag de persoonsgegevens opnemen in haar
gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. De persoonsgegevens kunnen
worden gebruikt om uitvoering te geven aan de aflevertraining.

14. IVECO NLS is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder
opgave van reden aflevertraining te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar
moverende redenen, zonder dat IVECO NLS daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de aflevertraining, zal
door IVECO NLS op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
15. Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast
dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden aan.
16. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de aflevertraining kunt u een e-mail
sturen aan marketing@iveconls.nl. Vermeld daarbij altijd Aflevertraining IVECO Driver
Academy. IVECO NLS zal zo spoedig mogelijk reageren, altijd binnen 10 werkdagen.

