Algemene Cursusvoorwaarden Opleidingen Vallenduuk Advocaten
1. Totstandkoming van de overeenkomst bij inschrijving
• Inschrijving gebeurt op basis van het aanmeldformulier. U dient het aanmeldformulier ingevuld per
post, fax of via de website www.vallenduuk.nl naar Vallenduuk advocaten te versturen. Door
toezending van het aanmeldformulier verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld.
• Na inschrijving ontvangt u een factuur met het verschuldigde bedrag.
• Door de inschrijving via het aanmeldformulier verklaart u zich akkoord met de algemene
cursusvoorwaarden.
2. Annulering door de deelnemer bij open inschrijving
• Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 30 dagen voor de cursus. Daarna bent u tot 14 dagen voor de
cursus 50% en tot 2 dagen 100% van de deelnamekosten verschuldigd.
• Wanneer een cursist verhinderd is, kan hij/zij een vervanger laten deelnemen. Dit brengt geen extra
kosten met zich mee. Wel verzoeken wij u de in de plaatsstelling tijdig te melden.
• U kunt zich schriftelijk afmelden of wijzigingen doorgeven bij Vallenduuk advocaten of per e-mail via
vqvallenduuk@vallenduuk.nl
3. Annulering c.q. wijzigingen door Vallenduuk advocaten
• Er is slechts een beperkt aantal plaatsen per cursus. Indien de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven
volgeboekt blijkt te zijn, biedt Vallenduuk advocaten u een alternatieve datum.
• Bij onvoldoende belangstelling kan Vallenduuk advocaten de cursus uitstellen of aflasten. In dat laatste
geval wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. U hoort dit uiterlijk 3 dagen voor aanvang van
de cursus.
• Vallenduuk advocaten kan de locatie, indeling of faciliteiten (zoals lunch, borrel) van de cursus
wijzigen. Hierover wordt u minimaal één week van tevoren geïnformeerd.
4.Betalingsvoorwaarden
• De cursus wordt vooraf gefactureerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden voor aanvang van
de cursus. Als blijkt dat betaling is uitgebleven kan de cursist de toegang tot de cursus worden ontzegd,
tenzij alsnog per direct wordt betaald.
• Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen te worden voldaan binnen veertien dagen na
factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de cursus zonder enige korting of verrekening, op
een door Vallenduuk advocaten aangewezen bank- of girorekening.
5.Overig
• Er is geen vooropleiding vereist voor de cursus. Algemene kennis met betrekking tot het onderwerp van
de cursus zorgt wel voor een beter totaalbegrip van de cursus.
• Cursusmateriaal mag u uitsluitend voor eigen doeleinden kopiëren en gebruiken.
6.Toepasselijk recht
• Op iedere overeenkomst tussen Vallenduuk advocaten en de opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing.
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