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Harrows Opleidingen 

Opleidingsmaatwerk voor financiële dienstverleners en organisaties in het sociale domein 
Het opleiden van medewerkers doen wij met enorm veel enthousiasme en passie. De focus ligt op 
learning by doing. Als opdrachtgever heb je zelf in de hand waar je de nadruk op wilt leggen. Harrows 
zoekt hierin de perfecte combinatie tussen theorie en praktijk. In dit opleidingsoverzicht staat ons 
opleidingsaanbod in de basis, maar samen met jou als opdrachtgever kijken we naar 
maatwerkoplossingen om het opleidingsvraagstuk van jouw organisatie een perfecte invulling te 
geven. 

Met een landelijke dekking van trainers en ervaren projectmedewerkers bieden wij totaaloplossingen 
aan onze opdrachtgevers. Wij ontzorgen, bieden continuïteit op het project en zorgen voor plug & 
play professionals aan de startstreep.  

Ons DNA 

Kwaliteit 

Onze professionele werkhouding zorgt ervoor dat we staan voor wat we doen en de hoogste 
kwaliteit leveren voor onze klanten. 

Enthousiasme 

Wij houden van optimisme, hebben er zin in en gaan uit van onze kracht en die van onze 
medewerkers. 

Flexibiliteit 

We denken mee met onze klanten en zijn pragmatisch ingesteld waarbij de klantvraag voorop staat. 

Ondernemendheid 

Wij zijn daadkrachtig, proactief, nemen verantwoordelijkheid en zijn gedreven ons te bewijzen. 

 

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor meer 
informatie of maak vrijblijvend een afspraak om de diverse mogelijkheden te bespreken. 

 

Arno Witvliet  
Lead Learning & Development Harrows Opleidingen 

 

Harrows Opleidingen BV 
Jansbuitensingel 30, 6811 AE Arnhem 
Van Deventerlaan 30-40, 3528 AE Utrecht 
Hanzelaan 351, 8017 JM Zwolle 
info@harrows.nl 
Tel. 06 48 48 46 18  
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Algemene trainingen 
Insights Discovery 
Wat ben ik voor persoonlijkheid? Welke persoonlijke stijlen zijn er? Hoe zet ik mijn persoonlijke 
kwaliteiten het beste in voor mijn team? Aan de hand van Insights Discovery helpen wij zowel 
individuen als teams om optimaal te functioneren. Wij beschikken over gecertificeerde trainers en 
helpen jou of jouw organisatie graag om een volgende stap te zetten op het gebied van effectiviteit. 

 

Persoonlijke effectiviteit 
Deze training staat voor het werken aan persoonlijke ontwikkeling op een leuke en inspirerende 
manier. Tijdens deze training krijgen deelnemers meer inzicht in hun eigen persoonlijkheid, maar ook 
in die van anderen. Hierdoor leren de deelnemers persoonlijkheidstypen herkennen en hoe ze hier 
gebruik van kunnen maken in de praktijk. Om de persoonlijkheidstypen te kunnen onderscheiden 
wordt er gebruik gemaakt van vier kleuren; Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.  

Na het invullen van een vragenlijst, wordt er een profielschets van u als persoon gemaakt. Tijdens de 
training die daarop volgt leren de deelnemers hun eigen kwaliteiten beter kennen, zien in wat hun 
ontwikkelpunten zijn en hoe zij hun effectiviteit kunnen vergroten.  

Samen met de klant stemmen wij de behoeften af, om vervolgens een programma op maat te maken.  

Dus wilt u werken aan persoonlijk ontwikkeling en meer inzicht krijgen in jezelf en in anderen? Dan is 
deze training iets voor u!  

Aanvangsniveau: HBO niveau 

Tijdsduur: 1 dagdeel 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Deelnamecertificaat Training Insights Discovery: Persoonlijke Effectiviteit 

 

Teameffectiviteit 
De training teameffectiviteit is er om een team naar een hoger level te brengen. Door het invullen van 
een vragenlijst wordt duidelijk waar volgens de teamleden de kwaliteiten en beperkingen van het 
team liggen.  

Hierdoor ontstaat er een uitgebreide teamanalyse.   

Het doel van de training is de ontwikkeling van het team en de teamcultuur bevorderen waarin men 
elkaar ondersteunt en waardeert.  

Deze training heeft een duidelijk vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Dit maakt de training 
begrijpelijk en zeer interessant.  

Aanvangsniveau: HBO 

Tijdsduur: 1 dagdeel  

Te behalen kwalificaties 
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Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Deelnamecertificaat Training Insights Discovery: Teameffectiviteit 

 

Communicatietraining 
De communicatietraining is gericht op het verbeteren van houding, gedrag én vaardigheden in 
communicatie. Je leert welke onderliggende processen in communicatie een rol spelen. Daarnaast 
wordt uitgebreid stilgestaan bij vaardigheden aan de telefoon en in persoonlijke gesprekken. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

- Hoe werkt communicatie en wat is effectief? 
- Wat is het belang van een juiste houding in communicatie? 
- Actief luisteren en de juiste vragen stellen 
- Het belang van feedback geven en ontvangen 

Het doel van de training is je ‘tools’ aan te reiken om effectief te communiceren naar collega’s en 
klanten. 

In de training wordt direct de koppeling gemaakt met de praktijk en de functie. 

Aanvangsniveau: HBO 

Tijdsduur: 1 dagdeel  

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Deelnamecertificaat Training Insights Discovery: Communicatie 

Onze docenten 

Dorien Hoffman  Harro Jansen   Susan Berkhof 
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Klantcontact 
Hoe voer ik een goed klantgesprek? Een vaardigheid die je in de meeste functies binnen de financiële 
dienstverlening en het sociale domein moet beheersen. Onze trainers zetten hun eigen ervaring als 
adviseur en coach in om jou te helpen een goed en constructief klantgesprek te voeren. Welke 
structuur houd ik aan? Hoe ga ik om met weerstand? Wat doe ik met commerciële signalen? In onze 
klantcontacttrainingen leer je dit allemaal. 

 

Coaching on the Job 
Werknemers nog beter maken in het werk wat ze al doen? Werknemers nog efficiënter te werk laten 
gaan? Werknemers zelfverzekerd achter hun bureau laten zitten? Spelen deze vragen bij u door het 
hoofd? Dan is er onze training ‘Coaching on the Job’.  

Samen met u als opdrachtgever maken we een plan over de ontwikkelpunten van een individu of een 
team. Aan de hand van dit plan zullen wij het individu observeren en begeleiden in zijn/haar dagelijkse 
werkzaamheden. Het plan dat geschetst zullen wij direct toepassen in de praktijk. Door het individu 
naar een ‘hoger level’ te tillen, zal het team deze lijn ook door gaan maken.  

Na een aantal sessies, zal er al een merkbaar verschil zijn in het functioneren van uw werknemer.  

Deze training is wenselijk in combinatie met de training(en) ‘Persoonlijke Effectiviteit’ en/of 
‘Teameffectiviteit’.  

Aanvangsniveau: HBO 

Tijdsduur: i.o. 

 

Telefoontraining 
Hebben uw werknemers behoefte aan het verruimen van hun kennis op het gebied van telefonie? 
Willen zij zekerder worden in het voeren van telefonische klantgesprekken? Deze twee vragen kunnen 
al aanleiding zijn om een training op het gebied van telefonie te kiezen. 

Harrows zal door middel van rollenspellen situaties nabootsen die overeenstemming hebben met de 
praktijk. Aan de hand van deze situaties leren wij de deelnemers de klantvraag te achterhalen, deze te 
begrijpen en te zorgen dat deze klantvraag correct wordt afgehandeld. Hierbij is het centraal stellen 
van de klant het uitgangspunt.  

In eerste instantie zullen rollenspellen worden toegepast om vervolgens de praktijk in te gaan. De 
invulling van het praktijkgedeelte is te vergelijken met de training ‘Coaching on the Job’. De trainer van 
Harrows bevindt zich aan het bureau van de deelnemer om zo samen de training toe te kunnen 
passen in de praktijk. 

Aanvangsniveau: HBO 

Tijdsduur: i.o.  

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Deelnamecertificaat Telefoontraining 
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Adviesvaardigheden 
Uw medewerkers beschikken over goede vaardigheden om professioneel te kunnen adviseren. Zij 
weten de juiste vragen te stellen, hebben kennis van zaken en weten zich goed te presenteren. 

Willen uw medewerkers echter een verdieping van de vaardigheden om zodoende de klant van nog 
beter advies te kunnen dienen? Dan is de training Adviesvaardigheden voor u van toepassing. 

In de training krijgt de medewerker inzicht in de verschillende rollen van een adviseur. Verder komen 
de verschillende fasen van een adviesgesprek aan de orde. De medewerker herkent weerstanden en 
kan hier mee omgaan. Daarnaast wordt de deelnemers aan de hand van oefeningen en rollenspellen 
geleerd het adviesgesprek naar een ‘hoger plan’ te tillen.  

Deze training is een vervolg op de trainingen ‘Persoonlijke Effectiviteit’ en Communicatie’. 

Aanvangsniveau: HBO 

Tijdsduur: 1 dagdeel  

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Deelnamecertificaat Training Adviesvaardigheden 

 

Onze docenten 

Dorien Hoffman  Erik van den Tweel  Susan Berkhof  
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Functiegerichte opleidingen 
Personal Banking 
Opleiding Adviseur Dagelijkse Bankzaken 
Betalen, sparen, verzekeren en lenen staan centraal binnen het particuliere advies. Naast de 
inhoudelijke kennis van de verschillende producten leer je bij Harrows Opleidingen hoe je dit vertaalt 
naar de praktijk. Welk product sluit aan bij de klantsituatie en hoe breng ik dit in in mijn klantgesprek? 
Hoe geef ik de klant een integraal en passend advies? Wij leiden jou op tot allround particulier 
adviseur. 

Doelgroep: Professionals die een carrière in de bancaire wereld ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 25 trainingsdagen verdeeld over 6 weken 

Studiebelasting: circa 15 uur per week 

Doel van het traject 

Met deze basisopleiding worden adviseurs in 6 weken klaargestoomd voor de starterfunctie binnen 
het particuliere terrein van de bank. Adviseurs zullen na dit traject wettelijk gecertificeerd zijn volgens 
de geldende Wft-standaarden: Wft Basis, Wft Schade Particulieren en Wft Consumptief Krediet. 
Adviseurs worden begeleid in het telefonisch en fysiek klantcontact en de verslaglegging hiervan. 

(Wettelijk) Verplichte examens 

Als onderdeel van de opleiding Adviseur Dagelijkse Bankzaken moeten de volgende examens succesvol 
worden afgelegd:  

 Wft Basis 
 Wft Schade Particulieren 
 Wft Consumptief Krediet 

Deze deelopleidingen worden aangeboden in de vorm van een e-learning. Als de deelnemer de 
module succesvol heeft doorlopen is deze klaar voor het wettelijke examen. De initiële poging, 
alsmede één herkansing, zijn op dat moment bij de opleiding inbegrepen. Is de deelnemer reeds in het 
bezit van één of meer verplichte diploma’s dan is deze vrijgesteld voor dit onderdeel van de opleiding. 

Resultaat van het traject 

Een direct inzetbare medewerker die de klant zelfstandig kan bedienen. 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Basis 
 Diploma Wft Schade Particulieren 
 Diploma Wft Consumptief Krediet 
 Deelnamecertificaat Opleiding Adviseur Dagelijkse Bankzaken 

Programma 

Het opleidingstraject is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
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A. Productkennis 
Volgens een gestructureerd programma (op maat gemaakt) krijgen de medewerkers gelegenheid 
om kennis te vergaren (e-learnings en zelfstudie), kennis te toetsen (testcases en examentraining) 
en de daadwerkelijke examens af te leggen. Het opdoen van kennis wordt afgewisseld met direct 
op de praktijk gerichte opdrachten en workshops. De Wft-examens Basis, Schade Particulieren en 
Consumptief Krediet vormen de basis van de opleiding.  

B. Systeemkennis 
Door de theorie te verbinden met praktijkopdrachten leert de medewerker de verschillende 
systemen kennen en oefent de medewerker met het werken volgens processen. 

C. Vaardigheden  
Naast het opdoen van de nodige product- en systeemkennis zal ook het bedienen van de 
particuliere klant centraal staan. Tijdens de klantbenadering wordt van de medewerker verwacht 
dat zij klantgericht en efficiënt handelt. Anderzijds wil de bank weten met welke klant zij zaken 
doet, of de klant integere bedoelingen heeft en of dit geen onaanvaardbare risico’s met zich mee 
brengt. Dit betekent dat de medewerker naast het creëren van klantwaarde ook een gericht 
klantonderzoek moet kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van de 
opleider eigen gemaakt.  

D. Samenwerking 
Ook komt het werken in teamverband gedurende dit traject veelvuldig onder de aandacht. Om 
binnen een team optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk om te definiëren hoe er als 
team moet worden gefunctioneerd en hoe verwachtingen dienen te worden ingelost.  

Onze docenten 

Jacqueline Mensink  Erik van den Tweel  Susan Berkhof 

 

Opleiding Financieel Adviseur 
Al sinds het begin van Harrows leiden wij kwalitatief goede hypotheekadviseurs op. Adviseurs die niet 
alleen de kennis hebben, maar zich ook kunnen inleven in de klant en mee kunnen denken in 
passende oplossingen. Naast kennis op het gebied van hypotheken weten zij ook alles op het gebied 
van beleggen, levensverzekeringen en pensioenvoorzieningen en kunnen dit toepassen in de praktijk. 

Doelgroep: Professionals die een verdieping of aanvulling wensen op de bestaande kennis en kunde 
betreffende hypotheken en vermogensvragen 

Aanvangsniveau: bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 10 trainingsdagen verdeeld over 4 weken 

Studiebelasting: circa 10 uur per week 

Doel van het traject 
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Met deze basisopleiding worden adviseurs in 4 weken klaargestoomd voor de functie binnen de bank. 
Adviseurs worden begeleid in het fysieke klantcontact en de verslaglegging hiervan. Adviseurs zullen 
na dit traject wettelijk gecertificeerd zijn volgens de geldende Wft-standaarden: Wft Basis, Wft 
Hypothecair Krediet en Wft Vermogen. Adviseurs worden begeleid in het telefonisch en fysiek 
klantcontact en de verslaglegging hiervan. 

(Wettelijk) Verplichte examens 

Als onderdeel van de opleiding Adviseur Dagelijkse Bankzaken moeten de volgende examens succesvol 
worden afgelegd:  

 Wft Basis 
 Wft Hypothecair Krediet 
 Wft Vermogen 

Deze deelopleidingen worden aangeboden in de vorm van een e-learning. Als de deelnemer de 
module succesvol heeft doorlopen is deze klaar voor het wettelijke examen. De initiële poging, 
alsmede één herkansing, zijn op dat moment bij de opleiding inbegrepen. Is de deelnemer reeds in het 
bezit van één of meer verplichte diploma’s dan is deze vrijgesteld voor dit onderdeel van de opleiding. 

Resultaat van het traject 

Een direct inzetbare medewerker die de klant zelfstandig kan bedienen. 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Basis 
 Diploma Wft Hypothecair Krediet 
 Diploma Wft Vermogen 
 Deelnamecertificaat Opleiding Financieel Adviseur 

Programma 

Het opleidingstraject is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

A. Productkennis 
Volgens een gestructureerd programma (op maat gemaakt) krijgen de medewerkers gelegenheid 
om kennis te vergaren (e-learnings en zelfstudie), kennis te toetsen (testcases en examentraining) 
en het daadwerkelijke examen af te leggen. Het opdoen van kennis wordt afgewisseld met direct 
op de praktijk gerichte opdrachten en workshops. De Wft-examens Basis, Hypothecair Krediet en 
Vermogen vormen de basis van de opleiding. 

B. Systeemkennis 
Door de theorie te verbinden met praktijkopdrachten leert de medewerker de verschillende 
systemen kennen en oefent de medewerker met het werken volgens processen. 

C. Vaardigheden  
Naast het opdoen van de nodige product- en systeemkennis zal ook het bedienen van de 
particuliere klant centraal staan. Tijdens de klantbenadering wordt van de medewerker verwacht 
dat zij klantgericht en efficiënt handelt. Anderzijds wil de bank weten met welke klant zij zaken 
doet, of de klant integere bedoelingen heeft en of dit geen onaanvaardbare risico’s met zich mee 
brengt. Dit betekent dat de medewerker naast het creëren van klantwaarde ook een gericht 
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klantonderzoek moet kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van de 
opleider eigen gemaakt.  

D. Samenwerking 
Ook komt het werken in teamverband gedurende dit traject veelvuldig onder de aandacht. Om 
binnen een team optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk om te definiëren hoe er als 
team moet worden gefunctioneerd en hoe verwachtingen dienen te worden ingelost.  

Onze docenten 

Gert-Jan Alssema  Lars Kamperman Leferink Susan Berkhof 
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Business Banking 
 

Opleiding Adviseur MKB 
Zowel het bedienen van het MKB als de grootzakelijke markt vergt de nodige opleiding voor een 
adviseur. Naast de benodigde certificering leiden onze trainers zowel accountmanagers als ook de 
assistent accountmanagers op in de praktijk. 

Doelgroep: Professionals die een carrière in de bancaire wereld ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 20 trainingsdagen verdeeld over 5 weken 

Studiebelasting: 10 tot 15 uur per week 

Doel van het traject 

Met deze basisopleiding worden adviseurs in 5 weken klaargestoomd voor de startersfunctie binnen 
de bank. Adviseurs worden begeleid in het zakelijk telefonisch klantcontact en de verslaglegging 
hiervan. Adviseurs zullen na dit traject wettelijk gecertificeerd zijn volgens de geldende Wft-
standaarden: Wft Basis, Wft Schade Particulier en Wft Schade Zakelijk. Adviseurs worden begeleid in 
het telefonisch en fysiek klantcontact en de verslaglegging hiervan. 

(Wettelijk) Verplichte examens 

Als onderdeel van de opleiding Adviseur Dagelijkse Bankzaken moeten de volgende examens succesvol 
worden afgelegd:  

 Wft Basis 
 Wft Schade Particulieren 
 Wft Schade Zakelijk 

Deze deelopleidingen worden aangeboden in de vorm van een e-learning. Als de deelnemer de 
module succesvol heeft doorlopen is deze klaar voor het wettelijke examen. De initiële poging, 
alsmede één herkansing, zijn op dat moment bij de opleiding inbegrepen. Is de deelnemer reeds in het 
bezit van één of meer verplichte diploma’s dan is deze vrijgesteld voor dit onderdeel van de opleiding. 

Resultaat van het traject 

Een direct inzetbare medewerker die de klant zelfstandig kan bedienen. 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Basis 
 Diploma Wft Schade Particulieren 
 Diploma Wft Schade Zakelijk 
 Deelnamecertificaat Opleiding Adviseur MKB 

Programma 

Het opleidingstraject is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

A. Productkennis 
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Volgens een gestructureerd programma (op maat gemaakt) krijgen de medewerkers gelegenheid 
om kennis te vergaren (e-learnings en zelfstudie), kennis te toetsen (testcases en examentraining) 
en het daadwerkelijke examen af te leggen. Het opdoen van kennis wordt afgewisseld met direct 
op de praktijk gerichte opdrachten en workshops. De Wft-examens Basis, Schade Particulieren en 
Schade Zakelijk vormen de basis van de opleiding. 

B. Systeemkennis 
Door de theorie te verbinden met praktijkopdrachten leert de medewerker de verschillende 
systemen kennen en oefent de medewerker met het werken volgens processen. 

C. Vaardigheden  
Naast het opdoen van de nodige product- en systeemkennis zal ook het bedienen van de zakelijke 
klant centraal staan. Tijdens de klantbenadering wordt van de medewerker verwacht dat zij 
klantgericht en efficiënt handelt. Anderzijds wil de bank weten met welke klant zij zaken doet, of 
de klant integere bedoelingen heeft en of dit geen onaanvaardbare risico’s met zich mee brengt. 
Dit betekent dat de medewerker naast het creëren van klantwaarde ook een gericht 
klantonderzoek moet kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van de 
opleider eigen gemaakt.  

D. Samenwerking 
Ook komt het werken in teamverband gedurende dit traject veelvuldig onder de aandacht. Om 
binnen een team optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk om te definiëren hoe er als 
team moet worden gefunctioneerd en hoe verwachtingen dienen te worden ingelost.  

Onze docenten 

Marco van Beek  Nadia Vroomans  Seth van Leersum 

 

Opleiding Financieringsspecialist 
Wil jij je als zakelijk adviseur onderscheiden? Dan moet je alles weten van kredietverlening. Wij 
bereiden accountmanagers voor op het uitzetten van financieringen of het afsluiten van 
leasecontracten. 

Doelgroep: Professionals die een carrière in de bancaire wereld ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 20 trainingsdagen verdeeld over 5 weken 

Studiebelasting: 10 tot 15 uur per week 

Doel van het traject 

Met deze basisopleiding worden adviseurs in 5 weken klaargestoomd voor de startersfunctie binnen 
de bank. Adviseurs zullen na dit traject wettelijk gecertificeerd zijn volgens de geldende Wft-
standaarden: Wft Basis. Adviseurs worden begeleid in het zakelijk telefonisch klantcontact en de 
verslaglegging hiervan. 
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(Wettelijk) Verplichte examens 

Als onderdeel van de opleiding Adviseur Dagelijkse Bankzaken moeten de volgende examens succesvol 
worden afgelegd:  

 Wft Basis 

Deze deelopleidingen worden aangeboden in de vorm van een e-learning. Als de deelnemer de 
module succesvol heeft doorlopen is deze klaar voor het wettelijke examen. De initiële poging, 
alsmede één herkansing, zijn op dat moment bij de opleiding inbegrepen. Is de deelnemer reeds in het 
bezit van één of meer verplichte diploma’s dan is deze vrijgesteld voor dit onderdeel van de opleiding. 

Resultaat van het traject 

Een direct inzetbare medewerker die de klant zelfstandig kan bedienen. 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Basis 
 Deelnamecertificaat Opleiding Financieringsspecialist 

Programma 

Het opleidingstraject is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

A. Productkennis 
Volgens een gestructureerd programma (op maat gemaakt) krijgen de medewerkers gelegenheid 
om kennis te vergaren (e-learnings en zelfstudie), kennis te toetsen (testcases en examentraining) 
en het daadwerkelijke examen af te leggen. Het opdoen van kennis wordt afgewisseld met direct 
op de praktijk gerichte opdrachten en workshops. Het Wft-examen Basis en de opleiding Zakelijk 
Financieren vormen de basis van de opleiding. 

B. Systeemkennis 
Door de theorie te verbinden met praktijkopdrachten leert de medewerker de verschillende 
systemen kennen en oefent de medewerker met het werken volgens processen. 

C. Vaardigheden  
Naast het opdoen van de nodige product- en systeemkennis zal ook het bedienen van de zakelijke 
klant centraal staan. Tijdens de klantbenadering wordt van de medewerker verwacht dat zij 
klantgericht en efficiënt handelt. Anderzijds wil de bank weten met welke klant zij zaken doet, of 
de klant integere bedoelingen heeft en of dit geen onaanvaardbare risico’s met zich mee brengt. 
Dit betekent dat de medewerker naast het creëren van klantwaarde ook een gericht 
klantonderzoek moet kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van de 
opleider eigen gemaakt.  

D. Samenwerking 
Ook komt het werken in teamverband gedurende dit traject veelvuldig onder de aandacht. Om 
binnen een team optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk om te definiëren hoe er als 
team moet worden gefunctioneerd en hoe verwachtingen dienen te worden ingelost.  
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Onze docenten 

Marco van Beek  Seth van Leersum   
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Customer Due Diligence 
 

Opleiding Specialist Klantonboarding 
Customer Due Diligence, ook wel bekend als het ‘ken-uw-klant’-principe, speelt tegenwoordig een 
cruciale rol binnen het bank- en verzekeringsbedrijf. In onze CDD-training leer je klantsignalen te 
herkennen, reviews uit te voeren, data te analyseren en integriteitsgesprekken te voeren. En dat alles 
door onze eigen CDD-specialisten die werkzaam zijn binnen banken als ABN-Amro, Van Lanschot, BNP 
Paribas en Rabobank. De opleiding Specialist Klantonboarding richt zich op het proces rondom het 
aangaan van nieuwe klantrelatie. 

Doelgroep: Professionals die een carrière in de bancaire wereld ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 20 trainingsdagen verdeeld over 5 weken 

Studiebelasting: 10 tot 15 uur per week 

Doel van het traject 

Met deze basisopleiding worden adviseurs in 5 weken klaargestoomd voor de startersfunctie binnen 
de bank. Specialisten Klantonboarding zullen na dit traject wettelijk gecertificeerd zijn volgens de 
geldende Wft- en Wwft-standaarden: Wft Basis, Wft Schade Particulieren, Wft Schade Zakelijk en 
Wwft. Specialisten Klantonboarding worden begeleid in het zakelijk telefonisch klantcontact en de 
verslaglegging hiervan. 

(Wettelijk) Verplichte examens 

Als onderdeel van de opleiding Adviseur Dagelijkse Bankzaken moeten de volgende examens succesvol 
worden afgelegd:  

 Wft Basis 
 Wft Schade Particulieren 
 Wft Schade Zakelijk 
 Wwft 

Deze deelopleidingen worden aangeboden in de vorm van een e-learning. Als de deelnemer de 
module succesvol heeft doorlopen is deze klaar voor het wettelijke examen. De initiële poging, 
alsmede één herkansing, zijn op dat moment bij de opleiding inbegrepen. Is de deelnemer reeds in het 
bezit van één of meer verplichte diploma’s dan is deze vrijgesteld voor dit onderdeel van de opleiding. 

Resultaat van het traject 

Een direct inzetbare medewerker die de klant zelfstandig kan bedienen. 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Basis 
 Diploma Wft Schade Particulieren 
 Diploma Wft Schade Zakelijk 
 Diploma Wwft 
 Deelnamecertificaat Opleiding Specialist Klantonboarding 
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Programma 

Het opleidingstraject is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

A. Productkennis 
Volgens een gestructureerd programma (op maat gemaakt) krijgen de medewerkers gelegenheid 
om kennis te vergaren (e-learnings en zelfstudie), kennis te toetsen (testcases en examentraining) 
en het daadwerkelijke examen af te leggen. Het opdoen van kennis wordt afgewisseld met direct 
op de praktijk gerichte opdrachten en workshops. De Wft-examens Basis, Schade Particulieren, 
Schade Zakelijk en de opleiding Wwft vormen de basis van de opleiding. 

B. Systeemkennis 
Door de theorie te verbinden met praktijkopdrachten leert de medewerker de verschillende 
systemen kennen en oefent de medewerker met het werken volgens processen. 

C. Vaardigheden  
Naast het opdoen van de nodige product- en systeemkennis zal ook het bedienen van de zakelijke 
klant centraal staan. Tijdens de klantbenadering wordt van de medewerker verwacht dat zij 
klantgericht en efficiënt handelt. Anderzijds wil de bank weten met welke klant zij zaken doet, of 
de klant integere bedoelingen heeft en of dit geen onaanvaardbare risico’s met zich mee brengt. 
Dit betekent dat de medewerker naast het creëren van klantwaarde ook een gericht 
klantonderzoek moet kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van de 
opleider eigen gemaakt.  

D. Samenwerking 
Ook komt het werken in teamverband gedurende dit traject veelvuldig onder de aandacht. Om 
binnen een team optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk om te definiëren hoe er als 
team moet worden gefunctioneerd en hoe verwachtingen dienen te worden ingelost.  

Onze docenten 

Nadia Vroomans  Erik van den Tweel  Aranka Ties 

 

Opleiding CDD-Analist 
Customer Due Diligence, ook wel bekend als het ‘ken-uw-klant’-principe, speelt tegenwoordig een 
cruciale rol binnen het bank- en verzekeringsbedrijf. In onze CDD-training leer je klantsignalen te 
herkennen, reviews uit te voeren, data te analyseren en integriteitsgesprekken te voeren. En dat alles 
door onze eigen CDD-specialisten die werkzaam zijn binnen banken als ABN-Amro, Van Lanschot, BNP 
Paribas en Rabobank. 

Doelgroep: Professionals die een carrière in de bancaire wereld ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 20 trainingsdagen verdeeld over 5 weken 

Studiebelasting: 10 tot 15 uur per week 
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Doel van het traject 

Met deze basisopleiding worden adviseurs in 5 weken klaargestoomd voor de startersfunctie binnen 
de bank. CDD-analisten zullen na dit traject wettelijk gecertificeerd zijn volgens de geldende Wft- en 
Wwft-standaarden: Wft Basis, en Wwft. Analisten worden begeleid in het zakelijk telefonisch 
klantcontact en de verslaglegging hiervan. 

(Wettelijk) Verplichte examens 

Als onderdeel van de opleiding Adviseur Dagelijkse Bankzaken moeten de volgende examens succesvol 
worden afgelegd:  

 Wft Basis 
 Wwft 

Deze deelopleidingen worden aangeboden in de vorm van een e-learning. Als de deelnemer de 
module succesvol heeft doorlopen is deze klaar voor het wettelijke examen. De initiële poging, 
alsmede één herkansing, zijn op dat moment bij de opleiding inbegrepen. Is de deelnemer reeds in het 
bezit van één of meer verplichte diploma’s dan is deze vrijgesteld voor dit onderdeel van de opleiding. 

Resultaat van het traject 

Een direct inzetbare medewerker die de klant zelfstandig kan bedienen. 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Basis 
 Diploma Wwft 
 Deelnamecertificaat Opleiding CDD-Analist 

Programma 

Het opleidingstraject is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

A. Productkennis 
Volgens een gestructureerd programma (op maat gemaakt) krijgen de medewerkers gelegenheid 
om kennis te vergaren (e-learnings en zelfstudie), kennis te toetsen (testcases en examentraining) 
en het daadwerkelijke examen af te leggen. Het opdoen van kennis wordt afgewisseld met direct 
op de praktijk gerichte opdrachten en workshops. Het Wft-examen Basis en de opleiding Wwft 
vormen de basis van de opleiding. 

B. Systeemkennis 

Door de theorie te verbinden met praktijkopdrachten leert de medewerker de verschillende 
systemen kennen en oefent de medewerker met het werken volgens processen. 

C. Vaardigheden  
Naast het opdoen van de nodige product- en systeemkennis zal ook het bedienen van de zakelijke 
klant centraal staan. Tijdens de klantbenadering wordt van de medewerker verwacht dat zij 
klantgericht en efficiënt handelt. Anderzijds wil de bank weten met welke klant zij zaken doet, of 
de klant integere bedoelingen heeft en of dit geen onaanvaardbare risico’s met zich mee brengt. 
Dit betekent dat de medewerker naast het creëren van klantwaarde ook een gericht 



 

 
19 

klantonderzoek moet kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van de 
opleider eigen gemaakt.  

D. Samenwerking 
Ook komt het werken in teamverband gedurende dit traject veelvuldig onder de aandacht. Om 
binnen een team optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk om te definiëren hoe er als 
team moet worden gefunctioneerd en hoe verwachtingen dienen te worden ingelost.  

Onze docenten 

Aranka Ties   Koen van Hettema  Bob Willemse 
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Woningcorporatie 
Voor ons een relatief nieuwe tak van sport, maar dankzij de ervaring in klantcontactomgeving en de 
kennis van het sociale domein leiden wij ook op voor woningcorporaties. Klantcontactmedewerkers, 
woonconsulenten en teamleads leren van ons wat er speelt in de wereld van de sociale woningbouw. 

 

Opleiding Verhuurmedewerker 
Doelgroep: Professionals die een carrière in de sociale woningbouw ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 20 trainingsdagen verdeeld over 5 weken 

Studiebelasting: 10 tot 15 uur per week 

Doel van het traject 

Met deze basisopleiding worden verhuurmedewerkers in 5 weken klaargestoomd voor de 
startersfunctie binnen de woningcorporatie. Verhuurmedewerkers zullen na dit traject gecertificeerd 
zijn volgens de geldende standaarden. Verhuurmedewerkers worden begeleid in het zakelijk 
telefonisch klantcontact en de verslaglegging hiervan. 

Resultaat van het traject 

Een direct inzetbare medewerker die de klant zelfstandig kan bedienen. 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Deelnamecertificaat Opleiding Verhuurmedewerker 

Programma 

Het opleidingstraject is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

A. Productkennis 
Volgens een gestructureerd programma (op maat gemaakt) krijgen de medewerkers gelegenheid 
om kennis te vergaren (e-learnings en zelfstudie), kennis te toetsen (testcases en examentraining) 
en het daadwerkelijke examen af te leggen. Het opdoen van kennis wordt afgewisseld met direct 
op de praktijk gerichte opdrachten en workshops. Het huurrecht vormt de basis van deze 
opleiding. 

B. Systeemkennis 

Door de theorie te verbinden met praktijkopdrachten leert de medewerker de verschillende 
systemen kennen en oefent de medewerker met het werken volgens processen. 

C. Vaardigheden  
Naast het opdoen van de nodige product- en systeemkennis zal ook het bedienen van de zakelijke 
klant centraal staan. Tijdens de klantbenadering wordt van de medewerker verwacht dat zij 
klantgericht en efficiënt handelt. Anderzijds wil de bank weten met welke klant zij zaken doet, of 
de klant integere bedoelingen heeft en of dit geen onaanvaardbare risico’s met zich mee brengt. 
Dit betekent dat de medewerker naast het creëren van klantwaarde ook een gericht 
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klantonderzoek moet kunnen uitvoeren. Deze vaardigheden worden onder begeleiding van de 
opleider eigen gemaakt.  

D. Samenwerking 
Ook komt het werken in teamverband gedurende dit traject veelvuldig onder de aandacht. Om 
binnen een team optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk om te definiëren hoe er als 
team moet worden gefunctioneerd en hoe verwachtingen dienen te worden ingelost.  

Onze docenten 

Dorien Hoffman      
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Wft-opleidingen 
Om in de financiële dienstverlening advies te mogen geven dien je over de benodigde Wft-diploma’s 
beschikken. In bootcamp-vorm haal je je Wft basis en wij bieden studiebegeleiding voor de andere 
Wft’s. Daarnaast organiseren wij de Permanent Actueel om zo op de hoogte te blijven van alle 
ontwikkelingen binnen jouw professionele vakgebied. 

 

Wft Basis 
Doelgroep: Professionals die een carrière in de sociale woningbouw ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 2 weken 

Studiebelasting: 43 uur 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Basis 

De Opleiding Wft Basis is geschikt voor mensen die graag aan de slag willen als financieel adviseur bij 
bijvoorbeeld een bank of verzekeraar. 

In deze opleiding worden alle onderdelen en onderwerpen behandeld die je op het examen kunt 
tegenkomen, denk hierbij aan: 

De financiële markt; 

Financiële wet- en regelgeving; 

Bank- en verzekeringswezen; en 

Algemene financiële vaardigheden. 

Door middel van examentrainingen, casuïstiek en oefenexamens word je voorbereid op het 
belangrijke examenonderdeel Vaardigheden & Competenties. Ook behandelen we het 
examenonderdeel Professional gedrag uitgebreid. Je ontwikkelt hiermee zelf je kennis en 
vaardigheden op dit gebied. 

 

Wft Consumptief Krediet 
Doelgroep: Professionals die een carrière in de sociale woningbouw ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 1 week 

Studiebelasting: 30 uur 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Consumptief Krediet 
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Deze opleiding is geschikt voor mensen die graag als financieel adviseur willen werken op het gebied 
van consumptief krediet of bij een klantcontactcentrum voor inhoudelijke vragen op dit gebied. 

Tijdens onze opleiding behandelen we alle onderwerpen en onderdelen die je op je examen kunt 
tegenkomen, denk hierbij aan; 

Leencapaciteit berekening; 

Kredietovereenkomsten; 

Kredietvormen; 

Fiscale behandeling; 

Inkomensrisico; en 

Schuldsanering. 

Uiteraard word je voorbereid op het examenonderdeel Professional gedrag. Ook ligt de focus tijdens 
de opleiding op het belangrijke examenonderdeel Vaardigheden & Competenties. Door middel van 
examentrainingen, oefenexamens en casuïstiek ontwikkel je je kennis en vaardigheden op dit gebied. 

 

Wft Schade Particulieren 
Doelgroep: Professionals die een carrière in de sociale woningbouw ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 1 week 

Studiebelasting: 34 uur 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Schade Particulieren 

De Opleiding Wft Schade Particulier is geschikt voor mensen die advies willen geven op het gebied van 
schadeverzekeringen aan particulieren of die aan de slag willen bij een klantcontactcentrum op dit 
gebied. 

Tijdens deze opleiding worden alle onderwerpen en onderdelen behandeld die je op het examen kunt 
tegenkomen, denk hierbij aan: 

Verzekeringswezen; 

De verzekeringsovereenkomst; 

Het verzekeringsrecht; en 

Verzekeringsdekkingen. 

Natuurlijk komt ook het examenonderdeel Professioneel gedrag uitgebreid aan bod. Je wordt door 
middel van casuïstiek, oefenexamens en examentrainingen voorbereid op het belangrijke 
examenonderdeel Vaardigheden & Competenties. Hiermee ontwikkel je zelf je vaardigheden en kennis 
op dit gebied. 
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Wft Schade Zakelijk 
Doelgroep: Professionals die een carrière in de sociale woningbouw ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 2 weken 

Studiebelasting: 48 uur 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Schade Zakelijk 

De Wft-opleiding Schade Zakelijk is geschikt voor mensen die graag willen werken als financieel 
adviseur met betrekking tot schadeverzekeringen of willen werken bij een klantcontactcentrum op dit 
gebied. 

In deze opleiding worden alle onderwerpen en onderdelen behandeld die je op het examen kunt 
tegenkomen, denk hierbij aan: 

Het verzekeringswezen; 

De verzekeringsovereenkomst; 

Verzekeringsrecht; en 

Verzekeringsdekkingen. 

Je wordt tijdens de opleiding ook voorbereid op het examenonderdeel Professioneel gedrag. 
Daarnaast oefen je door middel van examentrainingen, casuïstiek en oefenexamens op het belangrijke 
onderdeel Vaardigheden & Competenties. 

 

Wft Hypothecair Krediet 
Doelgroep: Professionals die een carrière in de sociale woningbouw ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 2 weken 

Studiebelasting: 44 uur 

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Hypothecair Krediet 

In de Opleiding Wft Hypothecair Krediet behandelen we alle onderwerpen en onderdelen die je op het 
examen kunt verwachten, denk hierbij aan; 

Leencapaciteitsberekening; 

Het recht van hypotheek; 

Hypotheekvormen; 
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De fiscale behandeling; 

Inkomensrisico's; en 

Sociale zekerheid. 

Natuurlijk komt ook het examenonderdeel Professioneel gedrag geheel aan bod. Aan de hand van 
examentrainingen, casuïstiek en oefenexamen word je voorbereid op het belangrijke 
examenonderdeel Vaardigheden & Competenties. Hiermee ontwikkel je zelf je kennis en vaardigheden 
op dit gebied. 

 

Wft Vermogen 
Doelgroep: Professionals die een carrière in de sociale woningbouw ambiëren 

Aanvangsniveau: afgeronde HBO opleiding, bewezen HBO werk- en denkniveau 

Tijdsduur traject: 2 weken 

Studiebelasting: 48 uur  

Te behalen kwalificaties 

Na een succesvolle afronding van de opleiding beschikt de student over: 

 Diploma Wft Vermogen 

De Opleiding Wft Vermogen is geschikt voor mensen die graag aan de slag willen als financieel 
adviseur op het gebied van vermogen of willen werken bij een klantcontactcentrum op dit gebied. 

In deze opleiding behandelen we alle onderwerpen en onderdelen die je op het examen kunt 
tegenkomen, denk hierbij aan: 

Levensverzekeringsvormen; 

Fiscale behandeling; 

Toekomstvoorzieningen; en 

Beleggingscategorieën. 

Om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen, komen de belangrijke examenonderdelen Professioneel 
gedrag en Vaardigheden & Competenties uitgebreid aan bod. Je wordt hierop voorbereid door middel 
van examentrainingen, casuïstiek en oefenexamens. 
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Algemene voorwaarden 
Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 

1. Begrippen 
 
1.1 
Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 

1.2 
Opleiding c.q. Training: een (door Harrows) georganiseerde training, cursus, seminar, workshop, 
congres, studiedag, presentatie of soortgelijke gebeurtenis. 

1.3 
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Harrows een overeenkomst sluit of wenst te 
sluiten, dan wel een opdracht verstrekt. 

1.4 
Trainer: de persoon die namens Harrows uitvoering geeft aan de overeengekomen opdracht, het 
programma. 

1.5 
Cursist: een deelnemer die zich voor een opleiding c.q. training heeft doen inschrijven. 

2. Opdracht 
 
2.1 
Deze voorwaarden maken deel uit van elke opdracht, elke aanbieding van, en elke overeenkomst 
met Harrows met betrekking tot de door Harrows uit te voeren opdrachten en te verrichten 
werkzaamheden. 

2.2 
Alle door Harrows te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een opdrachtovereenkomst. De 
opdracht kan worden uitgevoerd door alle aan Harrows verbonden of door Harrows aan te wijzen 
trainers. 

2.3 
Op de overeenkomst van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en, voor het 
overige, de bepalingen van het Nederlandse recht.  

2.4 
Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing op de 
opdrachten aan c.q. de overeenkomsten met Harrows. 

2.5 
Afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de overeenkomst van opdracht indien en 
voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door zowel Harrows als opdrachtgever. 

2.6 
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige 
bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Harrows en de opdrachtgever in overleg treden 
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, zulks met inachtneming van het doel 
en de strekking van de vervangen bepaling. 
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3. Totstandkoming en wijziging van de opdracht 
 
3.1 
De overeenkomst komt tot stand indien Harrows de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft 
bevestigd of indien de opdrachtgever de door Harrows uitgebrachte offerte binnen de daarin 
gestelde termijn in zijn geheel heeft aanvaard.  

3.2 
Wijzigingen in de opdracht kunnen slechts in onderling overleg schriftelijk worden overeengekomen. 

3.3 
Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Harrows zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen kennen een geldigheidsduur tot 3 maanden 
na aanbiedingsdatum. 
 
3.4 
Indien hiertoe naar het oordeel van Harrows aanleiding toe is, is het Harrows toegestaan om een 
andere trainer ter beschikking te stellen om de overeengekomen te verrichten werkzaamheden uit te 
voeren, dan de trainer die is overeengekomen. 

4. Verplichtingen Harrows 
 
4.1  
Harrows verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het vervaardigen en uitvoeren van trainingen, 
workshops en presentaties. 

4.2 
Harrows is gehouden tot strikte geheimhouding betreffende alle gegevens die hem uit hoofde van de 
overeenkomst met de opdrachtgever ter kennis komen. 

5. Verplichtingen opdrachtgever 
 
5.1 
De opdrachtgever zal Harrows steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst 
nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking aan een zo 
optimaal mogelijke uitvoering verlenen. 

5.2 
De opdrachtgever stelt Harrows in staat de te verrichten werkzaamheden naar behoren uit te voeren 
en zal hen voorzien van adequate ruimte en faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden. 

6. Overmacht 
 
6.1 
Harrows is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht 
indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet 
is te wijten aan de schuld van Harrows, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor rekening van Harrows komt. 
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6.2 
Onder overmacht wordt onder meer verstaan een verhindering van de namens Harrows 
voorgestelde trainer tot het uitvoeren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld vanwege ziekte. 

6.3 
De opdrachtgever heeft geen recht op beëindiging van de overeenkomst van opdracht dan wel op 
vergoeding van schade indien Harrows vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan 
uitvoeren. 

7. Honorarium en betaling 
 
7.1 
Het door de opdrachtgever aan Harrows te betalen honorarium zal bij de overeenkomst worden 
bepaald. Het bepaalde honorarium is vrijgesteld van BTW en inclusief alle voor de opleiding 
benodigde studiematerialen, reis- en verblijfkosten, mitsdien anders overeengekomen. 

7.2 
De kosten die Harrows in het kader van de opdracht aan derden moet betalen (zoals reiskosten) 
worden aan de opdrachtgever apart in rekening gebracht.  

7.3 
Harrows verstuurt een factuur na afronding van de opleiding, mitsdien anders overeengekomen. De 
opdrachtgever zal een factuur van Harrows binnen veertien dagen na de datum daarvan betalen. 
Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, is niet toegestaan. 

7.4 
Betaalt de opdrachtgever niet binnen de onder punt 7.3 vermelde termijn, dan is hij, naast het 
factuurbedrag, aan Harrows de door Harrows te maken kosten voor het betaald krijgen van het 
factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het in totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per 
maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 

7.5 
Betaalt de opdrachtgever niet binnen de onder punt 7.3 vermelde termijn, dan kan Harrows, nadat 
de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de 
opdrachtgever opschorten totdat de opdrachtgever al hetgeen aan Harrows verschuldigd is, heeft 
betaald. 

7.6 
Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan laat 
hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan 
Harrows weten.  

8. Beperking aansprakelijkheid 
 
8.1 
Harrows zal de haar verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Harrows 
verplicht zich tot een (onder de gegeven omstandigheden) optimale inspanning, kan echter nimmer 
aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.  
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8.2 
Harrows is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het 
gevolg zijn van het niet in acht nemen door Harrows van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het 
vakmanschap waarop bij de uitvoering van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. 

8.3 
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen, zoals bedoeld artikel 0, 
wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Harrows voor haar werkzaamheden in het 
kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, 
geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het 
declaratiebedrag over de laatste twee maanden. 

8.4 
Aansprakelijkheid van Harrows voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties, is uitgesloten. 

8.5 
Indien en voorzover trainers van Harrows werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de wederpartij, is 
de wederpartij gehouden zorg te dragen voor dusdanige omstandigheden dat deze minimaal voldoen 
aan de wettelijke vereisten dienaangaande, bij gebreke waarvan de wederpartij aansprakelijk is voor 
daaruit voortvloeiende schade. 

8.6 
Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde, vervalt elke vordering tot schadevergoeding na 
verloop van één jaar nadat de schade zich heeft geopenbaard of is ontdekt of onderkend, of 
redelijkerwijs ontdekt of onderkend had kunnen worden. 

9. Opschorting 
 
9.1 
Harrows is gerechtigd een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien de wederpartij in 
gebreke blijft enige hem toegezonden facturen niet tijdig te betalen. 

9.2 
Een opdracht zal eerst dan worden hervat na ontvangst van het door de wederpartij verschuldigde 
bedrag. 

9.3 
Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de benodigde gegevens en/of de overeengekomen 
locatie niet toegankelijk is, dan wel overeengekomen hulpmiddelen niet ter beschikking staan of 
indien de wederpartij anderszins niet aan haar verplichtingen voldoet, is Harrows gerechtigd tot 
opschorting van de nakoming van de overeenkomst en is zij tevens gerechtigd de daardoor ontstane 
kosten op bij de wederpartij in rekening te brengen. 

9.4 
Bij herhaaldelijk in gebreke blijven van een wederpartij heeft Harrows het recht verdere 
werkzaamheden voor die betreffende wederpartij te weigeren. 

Specifiek: Opleiding en Training 
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10. De werkzaamheden 
 
10.1 
De werkzaamheden op grond van een overeenkomst kunnen inhouden: 

a. het ontwikkelen van een opleiding of enkele opleidingen 
b. het uitvoeren van een cursus of een cursusbijeenkomst in het kader van een opleiding of 

enkele opleidingen 
c. een combinatie van a. en b. 

 

11. Het ontwikkelen van een of meer opleidingen 
 
11.1 
De wederpartij verplicht zich conform de in de overeenkomst gemaakte afspraken binnen de 
gestelde tijdslijnen de benoemde en benodigde informatie aan Harrows tre verstrekken teneinde aan 
de gestelde termijnen te kunnen voldoen. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft zal Harrows 
voor daaruit voortvloeiende vertraging in het ontwikkelproces niet aansprakelijk kunnen worden 
gesteld. 

11.2 
Het ontwikkelen van een opleiding kan onderverdeeld zijn in een aantal fasen, welke nader kunnen 
worden uitgewerkt in de betreffende overeenkomst. 

11.3 
Indien Harrows voorziet of constateert dat de tijdsplanning niet kan worden nagekomen zal zij dat 
onmiddellijk melden. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe tijdplanning te 
realiseren, tenzij de overeengekomen termijnen fatale termijnen betreffen. 

11.4 
Na iedere fase zal de wederpartij, binnen een daarvoor afgesproken termijn, bij gebreke waarvan 
een redelijke termijn heeft te gelden, aan Harrows mededelen of hetgeen in die fase is ontwikkeld 
aan de eisen voldoet en wordt geaccepteerd. 

11.5 
Als het ontwikkelde niet wordt geaccepteerd omdat het niet aan de eisen voldoet zal Harrows met 
de wederpartij in overleg treden om alsnog te zorgen voor correcte aanlevering. Partijen zullen in die 
situatie bespreken of Harrows in dat geval eerst zal zorgen voor correcte aanlevering of desondanks 
zal beginnen met de volgende fase. In beginsel wordt pas begonnen aan een volgende fase als 
daaraan voorafgaande fase door de wederpartij is geaccepteerd. 

11.6 
Indien de wederpartij wijzigingen wil aanbrengen in reeds geaccepteerde of nog te ontwikkelen 
fasen, dan zal Harrows daarvoor zorgdragen. Harrows zal in dat geval voor wat betreft de reeds 
voltooide en geaccepteerde fasen een begroting maken van de daarmee gemoeide kosten, welke 
begroting voordat met het aanbrengen van de wijzigingen wordt aangevangen door de wederpartij 
schriftelijk moet worden goedgekeurd. 

11.7 
Harrows zal ook een aangepaste tijdplanning ter goedkeuring aan de wederpartij voorleggen. 
Meerwerk wordt alleen verricht op basis van een schriftelijke opdracht van de wederpartij. De 
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wederpartij is aan Harrows voor de ontwikkeling van een opleiding waarbij geen schriftelijk 
overeengekomen meerwerk aan de orde is, nooit meer dan verschuldigd dan 110% (éénhonderd tien 
procent) van het bedrag van de overeengekomen kostenplanning, welke verhoging geacht wordt te 
zijn begrepen in de oorspronkelijke opdracht. 

11.8 
Zodra meerwerk zich uitstrekt buiten de oorspronkelijk opdracht, brengt Harrows hiervoor een 
aanvullende offerte uit. Na acceptatie van die offerte door de wederpartij is sprake van een 
aanvullende opdracht tot het verrichten van meerwerk en geldt de genoemde beperking tot 110% 
niet ten aanzien van dit meerwerk. 

12. Auteursrechten ontwikkelde cursusmaterialen 
 
12.1 
Ten aanzien van een/de specifiek ten behoeve van de wederpartij ontwikkelde cursus(onderdelen) 
geldt het navolgende: Harrows zal telkens bij de aanbieding van het (geheel of gedeeltelijk 
verbeterde) resultaat van een fase de auteursrechten daarop aan de wederpartij overdragen. 

12.2 
Harrows staat ervoor in dat hetgeen zij ter acceptatie aanbiedt, geen inbreuk maakt op 
auteursrechten of andere rechten van derden en het gebruik ook anderszins niet onrechtmatig is 
jegens derden. 

12.3 
Als Harrows een opleiding heeft ontwikkeld naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen 
door of namens de wederpartij verstrekt, staat de wederpartij ervoor in dat daarvoor geen rechten 
van derden worden aangetast. 

13. Gebruiksrecht 
 
13.1 
Voor zover de auteurrechten niet conform artikel 13 worden overgedragen (te weten op de 
generieke onderdelen van een (deel van) een cursus), zal Harrows aan de wederpartij een 
gebruiksrecht verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Het 
gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd, zonder dat daaraan kosten zijn verbonden. 

13.2 
Het gebruiksrecht zal, tenzij anderszins overeengekomen, mede het recht omvatten om wijzigingen 
aan te brengen in hetgeen is ontwikkeld. 

14. Annulering 
 
14.1 
De wederpartij is bevoegd tot annulering van een of meer cursusbijeenkomsten. In geval van 
annulering is de wederpartij aan Harrows al dan niet een vergoeding verschuldigd volgens 
onderstaand overzicht: 

 Bij annulering meer dan 30 dagen vóór de datum van de geplande bijeenkomst: geen 
vergoeding verschuldigd; 

 Bij annulering minder dan 31 dagen maar meer dan 14 dagen vóór de datum van de 
geplande bijeenkomst: 25% van de overeengekomen prijs van die bijeenkomst verschuldigd; 
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 Bij annulering minder dan 15 dagen maar meer dan 7 dagen vóór de datum van de geplande 
bijeenkomst: 50% van de overeengekomen prijs van die bijeenkomst verschuldigd; 

 Bij annulering 7 dagen of minder vóór de datum van de geplande bijeenkomst: 100% van de 
overeengekomen prijs van die bijeenkomst verschuldigd. 

 
14.2 
Bij tussentijdse annulering van meerdaagse bijeenkomsten zijn de volledige kosten verschuldigd. 

14.3 
Alle bijeenkomsten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname en schriftelijke 
bevestiging. 

15. Geschillen 
 

15.1 
Geschillen tussen de opdrachtgever en Harrows zullen worden beslecht door de Rechtbank te 
Arnhem, dan wel door de volgens de wet bevoegde rechter. 
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Privacyreglement 
Privacyreglement Harrows Opleidingen 

ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 
1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de 
betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent. 

1.2. Persoonsgegevens 

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

1.3. Verwerking van persoonsgegevens 

Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder 
geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, 
uitwissen en vernietigen van gegevens. 

1.4. Verantwoordelijke 

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat alleen of 
tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 
vaststelt. 

1.5. Bewerker 

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn 
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 

1.6. Gebruiker van persoonsgegevens 

Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken. 

1.7. Betrokkene 

Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft. 

1.8. Opdrachtgever 

Een natuurlijke of rechtspersoon die aan Harrows Opleidingen BV een opdracht tot dienstverlening 
heeft gegeven. 

1.9. Derden 

Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder 
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te 
verwerken. 

1.10. Toestemming van de betrokkene 

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat 
hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 

ARTIKEL 2 REIKWIJDTE 
2.1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Harrows. 
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ARTIKEL 3 DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
3.1. Harrows verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen: 

 Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus; 
 Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever 
 Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan fiscaal en sociaal 

verzekeringsrechtelijke wetgeving). 

3.2. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden 
waarvoor ze zijn verkregen. 

ARTIKEL 4 VERWERKTE GEGEVENS 
4.1 Ten hoogste worden de volgende gegevens verwerkt: 

 Algemene persoonsgegevens 
 Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens 
 Gegevens inzake opleiding, werk en taalbeheersing 

ARTIKEL 5 VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
5.1 De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de 
persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn handelen, met 
betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt 
bepaald door dit reglement. 

5.2 De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en 
volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van 
technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of 
aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

5.3 Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de 
uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting 
na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. 

5.4 De verwerking van gegevens inzake etniciteit en gezondheid genieten specifieke aandacht. 
Gegevens inzake etniciteit en gezondheid worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene. 

ARTIKEL 6 TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS 
6.1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is 
voor hun taakuitoefening en zoals vastgelegd in de functieomschrijving. 

6.2. Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake 
van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen. 

6.3. Derden die door Harrows zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot 
de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en 
worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht. 

ARTIKEL 7 BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
7.1. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd. 
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ARTIKEL 8 VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
8.1. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van 
persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene. 

ARTIKEL 9 INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS 
9.1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking 
hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen. 

9.2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek 
voldaan. 

9.3. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene 
of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren. 

9.4. De verantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover 
dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming de rechten en vrijheden van anderen, de 
voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

9.5. Voor de verstrekking en verzending van afschriften mag een vergoeding in rekening worden 
gebracht. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het Besluit kostenvergoeding rechten 
betrokkene WBP. 

ARTIKEL 10 AANVULLING, CORRECTIE OF VERWIJDEREN VAN OPGENOMEN GEGEVENS 
10.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene 
afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens. 

10.2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet 
ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de 
betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om 
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verantwoordelijke beslist 
niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is 
gehoord. 

10.3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de verzoeker 
schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen 
omkleed. 

10.4. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift 
vereist is. 

10.5. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo 
spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 

10.6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op 
verzoek van betrokkenen de gegevens zijn verwijderd. 

ARTIKEL 11 RECHT VAN VERZET 
11.1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding 
van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkenen met het oog op 
werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet de betrokkene uitdrukkelijke toestemming 
hebben gegeven voor deze verwerking. De betrokkene kan hiertegen bij de verantwoordelijke te 
allen tijde kosteloos verzet aantekenen. 
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11.2. De verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van 
verwerking terstond te beëindigen. 

ARTIKEL 12 BEWAARTERMIJNEN 
12.1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 
betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor 
zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

12.2. Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met 
betrokkene. 

12.3 Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de 
natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens, data en/of twee jaar na beëindiging van de 
begeleiding van de cliënt verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke 
bewaarplicht blijven tien jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar 
de persoon 

ARTIKEL 13 KLACHTEN 
13.1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd 
of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke. 

13.2. De verantwoordelijke zal de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling 
nemen 
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Klachtenregelement 
Klachtenreglement Harrows Opleidingen 

Doel en verantwoordelijkheid 
1. Harrows ondersteunt u met het ontwikkelen en aanleren 

van kennis en kunde om binnen de bancaire omgeving specifieke functies in te kunnen vullen binnen 
het particulieren en zakelijke werkveld.  

2. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de eigen inspanningen van de professional. 

Tevredenheid 
3. Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer 
serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken. 

4. Ook als uw rekening betaald wordt door uw werkgever, willen wij graag dat u uw eventuele 
ontevredenheid en klachten met ons deelt. 

5. Aan het eind van een opleidingstraject vragen wij u middels een feedbackformulier naar uw 
ervaring met de opleiding of training. 

Schriftelijk klachten 
6. Indien u een schriftelijke klacht indient ontvangt u binnen 8 werkdagen bericht van de ontvangst 
van de klacht. Hierin laten wij u weten: 

 Hoe wij de klacht verder in behandeling nemen 
 Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond 

7. Wij streven ernaar uw klacht binnen vier weken tot tevredenheid af te handelen. Wij zullen u 
schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om 
met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn. 

8. Als wij besluiten uw klacht niet in behandeling te nemen ontvangt u daarvan binnen een week 
bericht, met motivatie waarom wij uw klacht niet in behandeling nemen. 

9. Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid doen 
wij u een aanbod. Dit kan zijn dat er correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst wordt 
aangeboden. 

10. Harrows doet u dit aanbod binnen 2 weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan, indien 
daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits u daar vóór het verstrijken van de 
termijn schriftelijk over bent geïnformeerd. 

11. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden 
gemeld. 

12. Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd. 

Notaris 
13. Wanneer u met uw klacht niet tot overeenstemming komt met Harrows zal deze klacht 
doorgegeven worden aan mw. Mr. Dröge van Dröge Notariaat, www.notarisdroge.nl. 

14. Het oordeel van mediator is bindend, dat wil zeggen dat Harrows verplicht is het advies op te 
volgen. 
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15. Bij de mediator ingediende klachten worden vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd. 


