Inschrijfformulier
Ondergetekende schrijft zich in voor de cursus:

...............................................................

Voorkeur lokatie (indien van toepassing):

Gouda / Rotterdam

Persoonlijke gegevens:
Achternaam:
Geboortedatum:

Voorletters:
M/V :

Straat:
Woonplaats:
Telefoon privé:
E-mail adres:
Vooropleiding:

Huisnummer:
Postcode:
Telefoon werk:
Diploma (J/N):

Vul de onderstaande gegevens in als de factuur naar uw werkgever gestuurd moet worden.
Bedrijf:
Contactpersoon: dhr/mw:
Adres:
Postcode / plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Vragen of opmerkingen:

Datum en ondertekening:
Ik verklaar hierbij bekend te zijn en akkoord te gaan met de inschrijf- en betalingsvoorwaarden
van INVESTED-opleidingen.
Datum:
Handtekening:

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier op naar:
INVESTED-opleidingen
Beijerscheweg 22
2821 NG STOLWIJK

Inschrijf- en betalingsvoorwaarden
Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en cursussen van INVESTED-opleidingen.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen INVESTED-opleidingen en een cursist c.q.
opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met INVESTED-opleidingen, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2. Informatie opleidingen

1. De beschrijvingen in onze brochures, mailings, internetsite en andere door ons gegeven informatie bevatten zo nauwkeurig
mogelijke gegevens. Niettemin behouden wij ons het recht voor in beperkte mate af te wijken van deze informatie indien dit de
inhoud en kwaliteit van de cursus ten goede komt.
2. De lessen worden gegeven volgens het lesrooster. Tijdens de vakantieperiodes van het reguliere onderwijs wordt in de regel geen
les gegeven.
Artikel 3. Inschrijving opleidingen

1. Inschrijving voor een opleiding of module dient schriftelijk te geschieden door invullen en ondertekenen van een door
INVESTED-opleidingen verstrekt inschrijfformulier.

2. De inschrijving wordt door INVESTED-opleidingen op volgorde van binnenkomst schriftelijk bevestigd.
3. INVESTED-opleidingen behoudt zich het recht voor cursustijden en/of -locatie te wijzigen. In dit geval heeft de cursist het recht
de opleiding kosteloos te annuleren.

4. Indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding of cursus onvoldoende is, kan INVESTED-opleidingen besluiten de
desbetreffende opleiding te annuleren. Cursisten ontvangen hierover tijdig bericht, waarna alle verplichtingen vervallen.
Artikel 4. Cursus- en examengeld opleidingen

1. Het cursusgeld is verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij het cursusgeld zijn geen boeken of andere lesmaterialen inbegrepen.
3. Nota's tot € 350,- dienen ineens te worden voldaan, nota's boven de € 350,- kunnen desgewenst in twee gelijke termijnen worden
voldaan.

4. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier door Invested-opleidingen is het gehele lesgeld verschuldigd. Indien een cursus door
5.

6.
7.
8.
9.

Invested-opleidingen wordt geannuleerd, wordt binnen 30 dagen na verstrijken van de eerste lesdatum het eventueel al betaalde
cursusgeld gerestitueerd. De cursist kan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.
Indien een cursist door omstandigheden niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist Invested-opleidingen schriftelijk
verzoeken om voor het resterende aantal lessen deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de
voorwaarde dat:
- het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan en;
- de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt, dan wel van start gaat; er wordt dan 10% van het
cursusgeld in rekening gebracht
Opzeggen dient altijd schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) te gebeuren.
De cursist is altijd persoonlijk aansprakelijk voor tijdige betaling, waarbij de verplichting tot betaling niet afhankelijk is van het al
dan niet bijwonen van de lessen.
Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Invested-opleidingen gerechtigd boven het
verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, buitenrechtelijke incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening
te brengen.
Als de opleiding met een examen wordt afgesloten is het examengeld niet in het cursusgeld inbegrepen.
De cursist is zelf verantwoordelijk voor (tijdige) inschrijving van externe examens.

