ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVING CURSUS
1. Inschrijving Deelnemer
1.1.

Inschrijvingen worden alleen schriftelijk behandeld.
Voor inschrijving kunt u gebruik maken van ons inschrijfformulier, te vinden op onze
website: www.bcodental.nl/leerplein
Aanmelding via e-mail kan verstuurd worden naar leerplein@bcodental.nl.
Telefonische aanmelding dienen altijd schriftelijk te worden bevestigd via ons
inschrijfformulier of e-mail.

1.2.

De inschrijving wordt verwerkt in volgorde van ontvangst van inschrijving. Wij sturen u na
inschrijving een bevestiging en de factuur per e-mail. Na deze bevestiging is uw
inschrijving definitief. U heeft 14 dagen bedenktijd. Betaling van de factuur dient dan
volgens onze betalingsconditie van 14 dagen te worden voldaan.
Na 14 dagen bedenktijd zijn de hieronder genoemde annuleringsvoorwaarden van
toepassing.

1.3

Als de cursus is volgeboekt ontvangt u uiteraard direct na inschrijving een bericht hierover.
Wij zullen uw naam, indien gewenst, noteren op de wachtlijst en sturen wij u bericht als de
eerstvolgende (extra) cursus is ingepland.

1.4

Indien een cursus wegens een onvoldoende aantal inschrijvingen komt te vervallen,
ontvangt u daarvan ongeveer twee weken voor de aanvang van de cursus bericht en
worden de (eventueel) betaalde kosten gerestitueerd.

1.5

Indien er door ons kosten zijn gemaakt voor hotel accommodatie, en u op eigen initiatief
daarvan geen gebruik zult maken, worden deze kosten alsnog aan u berekend, of na
berekening niet aan u gerestitueerd.

1.6

Alle genoemde cursusbedragen zijn exclusief BTW.

2.

Annulering

Indien u de deelname wenst te annuleren (na de 14 dagen wettelijke bedenktijd) houden wij ons
aan de hieronder genoemde annuleringsvoorwaarden:
•
•
•
•

Bij
Bij
Bij
Bij

annuleren
annuleren
annuleren
annuleren

meer dan 1 maand voor aanvangsdatum:
25% van het cursusgeld.
binnen 1 maand voor aanvangsdatum:
50% van het cursusgeld
minder dan 2 weken voor aanvangsdatum:
75% van het cursusgeld
minder dan 1 week voor aanvangsdatum kunnen wij geen restitutie verlenen.
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