Algemene Voorwaarden inschrijving cursus
Door inschrijving voor een cursus die door het Ivoren Kruis wordt georganiseerd stemt de inschrijver in
met de volgende voorwaarden:
1. Inschrijven kan middels het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website
van het Ivoren Kruis.
2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Een inschrijving biedt geen
garantie op plaatsing.
3. Inschrijvingen die worden ontvangen nadat het maximale aantal deelnemers aan een
cursus bereikt worden niet in behandeling genomen. De inschrijver ontvangt hierover
bericht.
4. De cursus heeft alleen doorgang bij voldoende deelnemers. Indien de cursus wordt
geannuleerd wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een cursus op een andere datum.
5. De inschrijver verplicht zich door aanmelding om de eventuele cursusgelden te betalen. De
verschuldigde cursusgelden dienen uiterlijk 3 dagen vóór de cursusdatum te zijn voldaan;
6. De inschrijver verstrekt het Ivoren Kruis of de cursusinstelling tijdig alle gegevens die voor
deelname aan de cursus benodigd zijn;
7. Er kunnen foto’s gemaakt worden tijdens de cursus. Deze zullen enkel gebruikt worden
door het Ivoren Kruis.
8. Als de inschrijver onverhoopt niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan de cursus,
dan bestaat bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus geen recht op
restitutie. Bij annulering langer dan 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van
het verschuldigde cursusgeld in rekening gebracht;
9. De inschrijver mag kosteloos vervangen worden door een collega;
10. Als de inschrijver onverhoopt niet in de gelegenheid is om deel te nemen dan draagt de
inschrijver zorg voor tijdige afmelding bij het Ivoren Kruis (opleiding@ivorenkruis.nl);
11. 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;
12. Over omstandigheden waarin deze voorwaarden niet voorzien neemt het Ivoren Kruis een
besluit. Indien de cursus in samenwerking met een opleidingsinstelling wordt georganiseerd
dan gelden in deze gevallen de voorwaarden van de opleidingsinstelling.
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