Algemene voorwaarden

Aanmelding:
•
•
•

•

•
•

Aanmelding voor deelname aan een cursus geschiedt via het inschrijfformulier op de
website www.versdenkers.nl of via een partner aanbieder.
De inschrijving voor de cursus geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het
aanmeldingsformulier tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Maximaal 10 dagen na de inschrijving ontvangt cursist bevestiging voor voorlopige
deelname aan de cursus via mail. Mocht een cursus vol zijn dan wordt u in overleg op de
wachtlijst geplaatst.
Indien er een cursusplek vrijkomt doordat een cursist die definitief is aangemeld voor een
cursus zich afmeldt, worden er deelnemers op de wachtlijst benaderd op volgorde van
ontvangst van het aanmeldingsformulier.
Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u schriftelijke informatie en
de definitieve bevestiging.
Bij onvoldoende deelnemers wordt u hierover uiterlijk twee weken voor aanvang van de
cursus geïnformeerd.

Betalingsverplichting:
•

•

De cursuskosten worden uiterlijk op de vermeldde betaaldatum op de factuur
overgemaakt op rekeningnummer ING NL05INGB0005047325 onder vermelding van de
naam en factuurnummer.
Wanneer de cursuskosten niet op tijd betaald worden behoudt Versdenkers het recht de
cursusplaats te vergeven aan deelnemers op de wachtlijst. De verplichting tot betaling
van de cursus blijft zonder officiële afmelding bestaan.

Afmelding door cursist:
•
•
•
•
•

Bij afmelding voor een cursus behoort de deelnemer zich schriftelijk (via mail of brief) af
te melden.
Bij afmelding meer dan zes weken voorafgaand aan de cursus zal geen vergoeding
betaald dienen te worden.
Bij afmelding vier-zes weken voor aanvang van de cursus zal 50% van de cursuskosten
betaald dienen te worden.
Bij afmelding tot vier weken voor aanvang van de cursus zal 100% van de cursuskosten
betaald dienen te worden.
Cursisten mogen, wanneer zij door omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kunnen
controleren, verhinderd zijn de cursus te volgen, in overleg met Versdenkers, de cursus
op een ander moment volgen, indien dat volgens Versdenkers mogelijk is.

Annulering van een cursus door Versdenkers:
•

•

In het geval een cursus door Versdenkers wordt geannuleerd, biedt Versdenkers zo snel
als mogelijk een vervangende cursus aan.
Indien de cursist geen gebruik wil maken van vervangende cursusdagen ontvangen de
cursisten die de cursuskosten al hebben betaald het geld binnen een tijdsbestek van twee
weken terug.
Indien tijdens een cursus cursusdagen worden geannuleerd,biedt Versdenkers zo snel als
mogelijk vervangende cursusdagen aan of de cursuskosten worden naar rato van aantal
gemiste dagdelen terugbetaald.

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid:
•
•

Cursisten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade.
Schadeloosstellingen door Versdenkers aan cursisten zonder duidelijk aantoonbare
nalatigheid is uitgesloten.

Certificaten:
•
•

Aan de uitgegeven certificaten van Versdenkers kunnen geen rechten worden ontleend.
Versdenkers is geen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende
onderwijsinstelling.

