
Algemene Voorwaarden inschrijving cursussen Ivoren Kruis – op locatie 

 

 

 

Algemene Voorwaarden inschrijving cursus op locatie 
 

Door inschrijving voor een cursus die door het Ivoren Kruis wordt georganiseerd op locatie stemt de 

inschrijver in met de volgende voorwaarden:  

1. De kosten voor deelname bedragen € 2500,- + € 27,50 per cursusdeelnemer. Deze kosten 

zijn excl. btw.  

Cursusleider (afhankelijk van groepsgrootte 1 of 2 docenten), cursusmateriaal, certificaten 

en aanmelding cursisten bij PE-online zijn inclusief. Kosten voor catering, inhuur techniek 

(geluid, beamer, laptop etc.) en organisatie op locatie zijn voor eigen rekening. 

2. De inschrijver verplicht zich de vaste prijs van € 2500,- per omgaande na de aanmelding, 

middels de factuur te betalen. De variabele prijs (€ 27,50 per persoon) dient uiterlijk 14 

dagen vóór de cursusdatum te zijn voldaan (indien exact aantal deelnemers bij inschrijving 

nog niet bekend is); 

3. De inschrijver verstrekt het Ivoren Kruis tijdig (uiterlijk 14 dagen vóór de cursusdatum) alle 

gegevens die voor deelname aan de cursus benodigd zijn, zoals aantal deelnemers en 

namen van de betreffende deelnemers; 

4. Als de cursus onverhoopt geannuleerd moet worden, dan bestaat bij annulering binnen 14 

dagen voor aanvang van de cursus geen recht op restitutie. Bij annulering langer dan 14 

dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het verschuldigde cursusgeld in 

rekening gebracht; 

5. De inschrijver mag kosteloos de opgegeven cursusdeelnemers laten vervangen door 

andere collega’s (maar brengt het Ivoren Kruis hier wel van op de hoogte); 

6. Het Ivoren Kruis doet haar uiterste best om de cursusinhoud zo sterk mogelijk af te 

stemmen op de praktijk van de deelnemers. Het Ivoren Kruis kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor het niet voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers aan de cursus. 

Restitutie/vergoeding van cursusgelden vindt ook in dit geval niet plaats; 

7. Over omstandigheden waarin deze voorwaarden niet voorzien neemt het Ivoren Kruis een 

besluit.  

8. Communicatie met het Ivoren Kruis verloopt via opleiding@ivorenkruis.nl.  
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