Cursusvoorwaarden


Na inschrijven op een cursus bent u ingeschreven als cursist voor de desbetreffende cursus. Deze
inschrijfvoorwaarden zijn vanaf dat moment van toepassing. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw
inschrijving.



Facturatie vindt plaats vanaf de datum bevestiging van uw cursusinschrijving.



Mutaties op bevestigde cursusdata tot uiterlijk 7 kalenderdagen van tevoren, hetgeen schriftelijk bevestigd dient
te worden aan de Van Eekhout Groep.



Indien binnen 7 kalenderdagen voor de cursusdatum wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie plaats van de
factuur, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht.



Bij een klassikale cursusbezetting van minder dan 3 personen behoudt de Van Eekhout Groep het recht de cursus
tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang te annuleren of te verzetten.



Afmelden uiterlijk drie werkdagen voor aanvang bij h.westerbeek@van-eekhout.nl.



Bij latere afmelding of niet komen opdagen zijn wij genoodzaakt u een bedrag van € 75,- per afgemelde cursist
voor de annulering in rekening te brengen.



De Van Eekhout Groep behoudt zich het recht voor om in noodzakelijk gevallen wijzigingen in cursusinhoud, data
en in eventuele andere cursusspecificaties aan te brengen. De Van Eekhout Groep is niet aansprakelijk voor de
hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver eventueel voortvloeiende kosten en/of schade.

Cursusmateriaal
De Van Eekhout Groep stelt voor alle cursussen cursusmateriaal beschikbaar.
Reproductie van cursusmateriaal mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de Van Eekhout Groep.
Cursus op maat
Wilt u een cursus, specifiek voor uw bedrijfssituatie? Ook dat is mogelijk! Dit kan bij u op locatie. Neem hiervoor
contact op met mevrouw H. Westerbeek.
Cursuslocatie
Al onze cursussen worden verzorgd bij ons op locatie in Capelle aan den IJssel aan de Nijverheidsstraat 40.
Inschrijven
Als u zich wil inschrijven voor een cursus kunt u een mail sturen naar h.westerbeek@van-eekhout.nl
of uw aanmelden via de link op onze website.
Geeft u hier aan welke personen (voornaam en achternaam), welke cursus op de door u gekozen datum wil gaan
volgen.
Na de cursusinschrijving ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.
Contact
Heeft u nog vragen naar aanleiding van onze cursussen? Bel dan gerust met ons secretariaat (010-4363830). Wij
helpen u graag verder.

