Voorwaarden betaling en annulering Examentraining
Artikel 1. Betalingsvoorwaarden
 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer 100 procent van de bijdrage
voor deelname aan de training uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, doch
indien de training binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werkdag voorafgaand aan
aanvang van de training te (laten) voldoen.
 Indien de verschuldigde bijdrage niet tijdig is voldaan, heeft het Stagebestuur het recht de
overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt een
overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de
annuleringspercentages van toepassing zoals vermeld in artikel 2.
Artikel 2. Annulering door deelnemer
 Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk
plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum
van ontvangst van het schrijven.
 Indien een deelnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor of op de
overeengekomen datum/data van uitvoering, dan is de deelnemer de volgende
annuleringskosten verschuldigd:

 tot 15 dagen voor de datum /data van de training: 100 procent van het overeengekomen
bedrag;

 30 tot 16 dagen voor de datum/data van de training: 50 procent van het overeengekomen


bedrag;
 31 dagen of langer voor de datum/data van de training: kosteloos.
Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een
ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de training. De deelnemer blijft de gehele
oorspronkelijke bijdrage verschuldigd.

Artikel 3. Annulering c.q. wijziging door het Stagebestuur
 Het Stagebestuur heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet
uitsluitend de inhoud, de opzet, docenten, de het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie)
aan te brengen in de aangekondigde training en de aangekondigde training af te gelasten.
 In geval van afgelasting van de training heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het
volledige door de deelnemer aan het Stagebestuur betaalde bedrag.
 In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een training wordt de
deelnemer schriftelijk geïnformeerd.
 Tenzij anders overeengekomen, kan een deelnemer binnen 14 dagen na dagtekening van het
schrijven betreffende de wijziging kosteloos annuleren door middel van een schrijven, in welk
geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan het
Stagebestuur betaalde bedrag.

