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Algemene voorwaarden voor inschrijving scholing 
• Prijzen en locaties onder voorbehoud. 

• Na het aanmelden via de website ontvangt u direct per e-mail een bevestiging. Ontvangt u dit bericht 

niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen. 

• Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.  

• Na bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

• Annuleren kan alleen schriftelijk. Daarna sturen wij u een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan 

hebben wij uw annulering niet ontvangen. 

 

Accreditatie 

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw eigen nummer voor het verkrijgen van accreditatiepunten in te vullen, 

zoals: 

• BIG-nummer. 

• KABIZ nummer. 

• V&VN nummer. 

• NVvPO nummer. 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij inschrijving geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen; gerekend vanaf datum van inschrijving. Bij 

annulering na genoemde bedenktijd worden de volgende annuleringskosten berekend: 

• tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. 

• tussen 4 en 2 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. 

• binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus is de academie gerechtigd het volledige cursusgeld in 

rekening te brengen. 

 

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt een nascholing afgelast, hiervan ontvangt u uiterlijk één week voor 

aanvang bericht. 

 

In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit 

dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan de academie. De oorspronkelijke aanmelder blijft 

in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Indien de plaatsvervanger geen Hadoks-lid is, 

dient de prijs die geldt voor niet-Hadoks leden te worden betaald. 

 

No-show 

Na aanmelding rekenen we op uw komst, ook voor een scholing waarvoor geen cursusgeld wordt gevraagd. 

Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen, dan dient u zich hiervoor ook schriftelijk af te melden. Daarna 

sturen wij u een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij uw annulering niet ontvangen. U 

ontvangt dan een no-show factuur van € 75,-.  

 

Verplaatsen van scholingsdatum 

Indien u zich heeft ingeschreven voor een scholing, die op verschillende data wordt aangeboden en u wilt 

verplaatsen naar een andere datum, dan wordt hiervoor € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. 


