Deelnamevoorwaarden
cursussen met open-inschrijving De Techniekschool B.V.
1.

Een cursist kan deelnemen aan een cursus van De Techniekschool
indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.

Vijzelmolenlaan 1
3447 GX Woerden
Tel: 0348 – 408 243
Fax: 0348 – 433 525
info@detechniekschool.nl
www.detechniekschool.nl
Bank: NL11INGB0006301427
KVK nr.: 59665343

2.

De algemene voorwaarden van De Techniekschool B.V. zijn van toepassing.

3.

Indien de opleiding betaald wordt door de werkgever, dan zal de correspondentie via de
werkgever verlopen.

4.

Aanmelding voor een cursus geschiedt door middel van door het inschrijven via de website van
De Techniekschool. Uitsluitend aanmeldingen die volledig ingevuld én ondertekend zijn, worden
door De Techniekschool in behandeling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing;
plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid, e.e.a. ter beoordeling van De Techniekschool.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Door de aanmelding ontstaat de
betalingsverplichting van de cursuskosten.

5.

Indien een cursist / de werkgever binnen twee weken na inzending van het aanmeldingsformulier
geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met De
Techniekschool.

6.

De kosten van de cursus staat vermeld op het inschrijfformulier.

7.

Na ontvangst van de factuur dient de betaling binnen 14 dagen te geschieden. Er wordt geen
bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.

8.

Annulering / wijziging van de aanmelding kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De annulering /
wijziging wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd. De kosten van annulering / wijziging
(ook in geval van bijzondere omstandigheden) bedragen:
Annulering minder dan 30 dagen voor startdatum: Gehele kosten
Annulering tussen 30 dagen en 5 weken voor startdatum: 50% van de opleidingskosten
Annulering tussen 5 en 10 weken voor de startdatum: 25% van de opleidingskosten
Annulering langer dan 10 weken voor de startdatum: 10% van de opleidingskosten
Annulering binnen 7 dagen na aanmelding: Geen kosten
De annuleringskosten vervallen indien, door de cursist / werkgever, in passende vervangende
deelneming wordt voorzien. Restitutie vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst annulering.

9.

Minimaal 14 dagen voor de startdatum wordt een schriftelijke oproep toegestuurd aan cursisten
aan wie een bevestiging van aanmelding is toegestuurd. Indien een cursist 10 dagen voor de
desbetreffende startdatum de vermelde schriftelijke oproep niet heeft ontvangen, dient hij/zij
onverwijld contact op te nemen met De Techniekschool.

10. De cursist / de werkgever is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze
voorwaarden.
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