
	  
	  
	  

Algemene	  voorwaarden	  Viaperspectief	  cursussen/congressen	  

Aanmelding	  
Aanmelding	  voor	  deelname	  aan	  een	  cursus/congres	  geschiedt	  via	  het	  inschrijfformulier.	  
De	  inschrijving	  voor	  de	  cursus/congres	  geschiedt	  op	  basis	  van	  volgorde	  van	  ontvangst	  van	  het	  aanmeldingsformulier	  tot	  het	  
maximum	  aantal	  deelnemers	  is	  bereikt.	  
Na	  de	  inschrijving	  ontvangt	  u	  de	  definitieve	  bevestiging	  voor	  deelname	  aan	  de	  cursus/congres	  via	  email.	  Mocht	  een	  
cursus/congres	  vol	  zijn,	  dan	  wordt	  u	  op	  de	  wachtlijst	  geplaatst.	  
Indien	  er	  een	  cursusplek	  vrijkomt,	  	  worden	  deelnemers	  op	  de	  wachtlijst	  benaderd	  op	  volgorde	  van	  ontvangst	  van	  het	  
aanmeldingsformulier.	  
Twee	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  cursus	  ontvangt	  u	  het	  programma	  en	  de	  routebeschrijving.	  
Bij	  onvoldoende	  deelnemers	  wordt	  u	  uiterlijk	  één	  week	  voor	  aanvang	  van	  de	  cursus	  geïnformeerd.	  
Betalingsverplichting	  
Bij	  de	  bevestiging	  van	  inschrijving	  wordt	  een	  factuur	  gevoegd	  waarop	  het	  verschuldigde	  bedrag	  voor	  deelname	  aan	  de	  
cursus	  /	  congres	  staat	  vermeld.	  
Het	  verschuldigde	  bedrag	  dient	  te	  zijn	  voldaan	  binnen	  de	  op	  de	  factuur	  gestelde	  betalingstermijn.	  
Bij	  overschrijding	  van	  de	  genoemde	  betalingstermijn	  wordt	  aan	  de	  desbetreffende	  persoon	  een	  herinneringsfactuur	  
gestuurd.	  
Het	  niet	  betalen	  van	  het	  cursusbedrag	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  de	  cursus	  geannuleerd	  wordt.	  Voor	  afmelding	  en	  
administratiekosten	  zie	  de	  desbetreffende	  rubriek.	  
Wanneer	  de	  kosten	  niet	  op	  tijd	  betaald	  worden,	  heeft	  Viaperspectief	  het	  recht	  de	  cursus/congresplaats	  toe	  te	  kennen	  aan	  
deelnemers	  op	  de	  wachtlijst.	  De	  verplichting	  tot	  betaling	  van	  de	  cursus/congres	  blijft	  zonder	  officiële	  afmelding	  bestaan.	  	  
Afmelding	  door	  cursist	  /	  administratiekosten	  
Bij	  afmelding	  voor	  een	  cursus/congres	  behoort	  de	  deelnemer	  zich	  schriftelijk	  (via	  mail	  of	  brief)	  af	  te	  melden.	  
Bij	  afmelding	  meer	  dan	  6	  weken	  voorafgaand	  aan	  de	  cursus/congres	  zal	  geen	  vergoeding	  betaald	  dienen	  te	  worden.	  
Bij	  afmelding	  vier	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  cursus/congres	  zal	  50	  %	  van	  de	  kosten	  betaald	  dienen	  te	  worden.	  
Bij	  afmelding	  twee	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  cursus/congres	  zal	  100	  %	  van	  de	  kosten	  betaald	  dienen	  te	  worden.	  	  
Annulering	  van	  een	  cursus/congres	  door	  Viaperspectief	  
Bij	  annulering	  van	  een	  cursus/congres	  door	  Viaperspectief	  volgt	  binnen	  2	  weken	  restitutie	  van	  de	  kosten,	  aan	  hen	  die	  reeds	  
betaald	  hebben.	  
Indien	  tijdens	  een	  cursus/congres	  bepaalde	  onderdelen	  worden	  geannuleerd,	  biedt	  Viaperspectief	  binnen	  een	  jaar	  een	  
inhaalmogelijkheid	  aan	  of	  de	  deelnamekosten	  worden	  naar	  rato	  van	  het	  aantal	  geannuleerde	  dagdelen	  terugbetaald.	  
Disclaimer	  
De	  inhoud	  van	  de	  cursussen	  en	  congressen	  is	  te	  goeder	  trouw	  en	  zorgvuldig	  samengesteld.	  Viaperspectief	  en	  de	  docenten	  
zijn	  echter	  niet	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  schade	  die	  ontstaat	  door	  het	  volgen	  van	  cursussen	  en/of	  congressen	  of	  
toepassing	  van	  de	  in	  de	  cursussen	  en	  congressen	  behandelde	  stof.	  Viaperspectief	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  
schade	  in	  het	  geval	  een	  cursus	  /	  congres	  geannuleerd	  wordt,	  ongeacht	  de	  reden	  van	  de	  annulering.	  

	  


