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Deelname en betalingsvoorwaarden

Inschrijven voor deelname aan een training kan via e-mail of via het aanmeldformulier.

Na het (telefonische) intakegesprek bepaal je definitief of je wilt deelnemen. Als je hebt 
aangegeven deel te willen nemen is er sprake van een aanmelding. Er wordt dan een plek 
voor je gereserveerd en je ontvangt de factuur voor de training. De factuur dient binnen 14 
dagen te zijn voldaan en te allen tijde voor aanvang van de training. Deelname is niet 
mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

Bij annulering van de gehele training door de trainer volgt volledige restitutie van betalingen. 
De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade volgend uit het niet 
doorgaan van de training.

Annuleren

Annulering van deelname aan training dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail of 
de post. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is. Uitsluitend 
dan is de annulering geldig.

Bij annulering tot 4 weken voor de geplande datum, wordt er € 30,- administratiekosten 
berekend en wordt het restantbedrag teruggestort.

Bij annulering van 4 weken tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus ontvang je 50% 
van het totaalbedrag retour.

Bij annulering binnen 5 werkdagen tot aanvang van de training of het niet aanwezig zijn bij 
aanvang, ben je het gehele bedrag verschuldigd.

Mocht een training onverhoopt niet doorgaan, dan zal restitutie plaatsvinden van het gehele 
bedrag en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers bij de training, wordt geen compensatie of 
restitutie verleend.

Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op een 
bijeenkomst, dan zal de trainer eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Als dit niet lukt, 
wordt op een nader te bepalen datum een vervangende bijeenkomst aangeboden.

	 	 	 	  


