Algemene cursusvoorwaarden
Inschrijvings- en betalingscondities van de cursus:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

De BiM-werkwijze V.O.F. gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens die
hen ten gehore komen.
De cursus gaat door als er minimaal 8 deelnemers ingeschreven hebben.
Wanneer er 3 weken voor de aanvangsdatum minder dan 8 deelnemers zijn
wordt de cursus geannuleerd en op een later tijdstip gepland.
De volgorde van inschrijving is bepalend, wanneer de cursus meer dan 12
deelnemers heeft worden de eerstvolgende deelnemers op de wachtlijst
geplaatst en ingeschreven op de eerstvolgende vergelijkbare cursus.
Je kan je inschrijven via het inschrijfformulier op de website www.bimwerkwijze.info
Betalingen dienen voor de aanvang van de cursus te zijn voldaan of kunnen
voor aanvang van de cursus contant of per pin/bankcontact betaald worden.
Bij betalingen later dan de cursusdatum wordt 10% van het totale bedrag bij de
factuur opgeteld.
Indien de cursus betaald is en de cursist niet komt zonder afmelding vindt er
geen restitutie plaats van het cursusgeld.
Indien de cursus betaald is en de cursist zich afmeldt, wordt de cursist in de
eerstvolgende vergelijkbare cursus ingeschreven. Er vindt geen restitutie van het
cursusgeld plaats.

Annuleren van de cursus:
Ingeschreven deelnemer:
•

•
•
•

Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waar binnen de inschrijving
kosteloos geannuleerd kan worden. Deze bedenktijd geldt ook indien de
deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.
Bij een annulering door de cursist bij 8 weken voor de startdatum van de cursus
wordt 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
Bij een annulering door de cursist tot 5 weken voor de startdatum van de
cursus wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
Bij een annulering door de cursist binnen 3 weken voor de startdatum van de
cursus wordt 75% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
8 wk
5 wk
3 wk

10 %

cursus

50 %
75%
Cursusleider:
•

•

Bij overmacht zoals ernstige ziekte of het overlijden van een direct familielid of
andere calamiteit wordt de cursus geannuleerd en wordt er een nieuwe datum
gepland.
In alle andere gevallen verplicht de cursusleider zich om de cursus door te laten
gaan op de afgesproken datum.

