Voorwaarden opleidingen Nefrovisie
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die Nefrovisie aanbiedt.
Aanmelding
Aanmeldingen worden geaccepteerd op basis van de gegevens die in het online aanmeldingsformulier
zijn opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij voldoet aan de vooropleidingseisen die gesteld worden. Alleen volledig ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen. Nefrovisie aanvaardt de inschrijving op het ogenblik van ontvangst van de aanmelding. Een
bevestiging van inschrijving wordt per mail toegezonden. Als de cursus vol is, krijgt de aanmelder hier
bericht van en wordt hij/zij verwezen naar een volgende cursus.
Betaling
Het lesgeld dient vooruit te worden betaald. Hiervoor ontvangt u een factuur na inschrijving.
Annulering
Tot vier weken voor het begin van de opleiding kan de deelname zonder verdere verplichtingen worden geannuleerd. Tussen vier en drie weken voor aanvang van de cursus/training bedragen de annuleringskosten 50 % van de all- in prijs. Bij annulering vanaf drie weken voor de start van de cur1
sus/training, is het volledige cursusgeld verschuldigd. Een gekwalificeerde collega kan als
plaatsvervanger aan de opleiding deelnemen.
Annulering van de inschrijving dient schriftelijk (per brief of per e-mail) te worden gedaan.
Bij onvoldoende deelname gaat een opleiding niet door. In dat geval wordt overboeking naar een
zelfde opleiding op een latere datum aangeboden. Als daar geen prijs op wordt gesteld, worden reeds
betaalde bedragen volledig gecrediteerd binnen twee weken.
Nefrovisie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet doorgaan van een opleiding.
Opleidingsinformatie/studiegids
Tot de inschrijving behoort ook datgene wat in de opleidingsinformatie op de website staat vermeld bij
de door u gekozen opleiding. Onder de studiegids verstaan we de verzameling van opleidingsinformatie die is opgenomen op de website.
Contact
Vragen kunnen te allen tijde worden gesteld aan Nefrovisie via telefoon of e-mail. Wij nemen binnen
drie werkdagen contact met u op indien u ons niet direct aan de telefoon krijgt.
Auteurs- en eigendomsrecht
Nefrovisie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het door haar verstrekte lesmateriaal.
Niets uit de uitgave(n) mag zonder toestemming van Nefrovisie worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nefrovisie. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden
ter beschikking te stellen zonder toestemming van Nefrovisie.
Certificaat van deelname / behalen training
Afhankelijk van de opleiding / training wordt een certificaat van behalen danwel deelname verstrekt. In
de studiegids staat vermeld wat van toepassing is. Het certificaat wordt na de training gemaild of aan
het einde verstrekt.
Aansprakelijkheid
Nefrovisie is aansprakelijk voor de uitvoering van de opleiding/training conform de studiegids. Bij
gebleken gebreken is Nefrovisie ten hoogste tot het bedrag van het inschrijfgeld aansprakelijk.
Vertrouwelijkheid
Alle informatie van en over cursisten wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
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Iemand die voldoet aan de vooropleidingseisen die gesteld zijn voor de opleiding/training
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Algemeen
Informatie over lesadressen, lestijden en lesgelden krijgt u van Nefrovisie d.m.v. de bevestiging van
de inschrijving. Tevens kunt u hiervoor de website raadplegen.
Wij houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in de gegevens in de studiegids op de website.
Klachten en beroep
Indien de deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van de opleiding en/of meent dat Nefrovisie haar
verplichtingen in dezen niet nakomt, kan hij/zij een klacht indienen conform de klachtenregeling op de
website.
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