INSCHRIJFFORMULIER VAKSCHOOL SCHOONHOVEN CURSUS & TRAINING
Cursusnaam:
Training:
Examen:
Schooljaar:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Deelnemer:
Voorletters:

Roepnaam:

Achternaam:

A

Geboorteplaats:

Naam partner:

B

Geboorteland:

Voorkeur achternaam (omcirkelen):

M/V

Geboortedatum:

A / B / B-A

Telefoon privé:

Adres:

Telefoon mobiel:

Postcode:

Telefoon werk:

Woonplaats:

Email-adres:

De cursus-, trainings- of examengelden dienen voor aanvang te zijn voldaan en door VS C&T te zijn ontvangen.
Termijnbetalingen zijn uitsluitend mogelijk voor langlopende cursussen en in overleg met VS C&T.
ja / nee

Aanvraag betalingen in termijnen:

Ondergetekende gaat akkoord met de inschrijfvoorwaarden Vakschool Schoonhoven Cursus & Training
(23 januari 2018), vermeld op de achterzijde van dit formulier en meldt zich aan voor bovenstaande
cursus, training of examen.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Indien de werkgever of anderen de cursus-, trainings- of examengelden voor
zijn/haar rekening neemt, dienen onderstaande gegevens ingevuld te worden.

Werkgever
Anders

Faktuuradres:
Naam bedrijf:

Contactpersoon:

Postadres:

Functie:

Postcode:

Telefoon:

Plaats:

Telefoon mobiel:

Ondergetekende verklaart dat het cursus-, trainings- of examengeld door hem/haar zal worden voldaan voor de
gekozen cursus of training van bovengenoemde deelnemer. De rekening kan verstuurd worden naar het faktuuradres.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Dit inschrijfformulier in een ongefrankeerde envelop opsturen naar:
Vakschool Schoonhoven Cursus & Training , Antwoordnummer 19213 , 2810 WN SCHOONHOVEN

INSCHRIJFVOORWAARDEN VAKSCHOOL SCHOONHOVEN CURSUS & TRAINING

AANMELDINGEN
Een ieder die zich voor een cursus, training of examen wil inschrijven, dient gebruik te maken van dit inschrijfformulier of fotokopieën daarvan. Het
inschrijfformulier wordt bij Vakschool Schoonhoven Cursus & Training, hierna te noemen VS C&T, in volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijfformulieren
dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de aspirant deelnemer. VS C&T behoudt zich het recht voor om, na overleg met betrokkenen,
aanmeldingen niet te aanvaarden, indien de kennis en/of ervaring van de aspirant deelnemer niet voldoende is of wanneer de cursus, training of het examen is
volgeboekt. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt de aspirant deelnemer nader bericht over de te volgen cursus, training of het examen. Bij inschrijving is
de aspirant deelnemer verplicht melding te doen van medicijngebruik en/of andere gegevens welke van invloed zijn op het reactievermogen. Deze informatie is
noodzakelijk wegens de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan bij het bedienen van de machines en branders.

BETALING
Na bevestiging door VS C&T van ontvangst van het inschrijfformulier is de aanmelding definitief. De cursus-, trainings- of examengelden dienen voor aanvang
van de cursus, training en/of het examen te zijn voldaan en door VS C&T te zijn ontvangen. Termijnbetalingen zijn uitsluitend mogelijk bij langlopende cursussen,
trainingen en/of examens (vanaf één schooljaar of langer) en in uitzonderlijke gevallen na overleg met en instemming van VS C&T. Deze toestemming wordt
door VS C&T voor aanvang van de cursus, training of het examen verleend. Langlopende cursussen, trainingen en/of examens kunnen in vier termijnen worden
betaald. Bij betaling door werkgever dient, ongeacht de hoogte van het cursusgeld, het cursusgeld altijd ineens en voorafgaand aan de cursus te worden
voldaan conform de aangegeven termijn in de factuur.
Bij niet tijdige betaling of wanneer de voor inschrijving voor de cursus, training en/of het examen vereiste documenten geheel of gedeeltelijk ontbreken, is de
(aspirant) deelnemer in verzuim. Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, kan de deelnemer de toegang tot de cursus, training en/of het
examen worden geweigerd, waarbij de betalingsverplichting van de deelnemer onverkort blijft bestaan, eventueel te vermeerderen met kosten en renten. Indien
tijdige betaling uitblijft, zal VS C&T na de tweede aanmaning de vordering in handen geven van een extern incassobureau. De (meer) kosten van het
(buiten)gerechtelijk traject evenals het aan VS C&T verschuldigde bedrag zullen in dat geval volledig voor rekening van de (aspirant) deelnemer zijn.
De deelnemer heeft na deelname recht op een certificaat, bewijs van deelname of een ander betreffend document, nadat door de deelnemer alle betalingen
aan VS C&T zijn voldaan, waaronder ook en in ieder geval te verstaan cursus-, trainings- en/of examengelden en eventuele bijkomende kosten.

ANNULERING
Een bericht van annulering dient te worden gezonden aan Vakschool Schoonhoven Cursus & Training, Mr.Kesperstraat 10, 2871 GS Schoonhoven. Men is
gerechtigd voor aanvang van een cursus of training een plaatsvervanger voor deelname aan te wijzen, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Voor
een examen is dit niet mogelijk.
Voor een cursus, training of examen met een duur korter dan 6 maanden geldt:
•       Bij annulering tot uiterlijk één maand voor de geplande startdatum is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
•       Bij annulering binnen een maand voor de geplande startdatum is de deelnemer 50% van het cursusgeld verschuldigd.
•       Bij annulering op of na de geplande startdatum is de deelnemer 75% van het cursusgeld verschuldigd.
•       Bij examens is annulering niet mogelijk en is het gehele examengeld verschuldigd.
Voor een cursus, training of examen met een duur langer dan 6 maanden geldt:
•       Bij annulering tot uiterlijk 2 maanden voor de geplande startdatum is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
•       Bij annulering tussen 2 en 1 maand(en) voor de geplande startdatum is de deelnemer 20% van het cursusgeld verschuldigd.
•       Bij annulering binnen een maand voor aanvang is de deelnemer 30% van het cursusgeld verschuldigd.
•       Bij annulering of opzegging na de geplande startdatum, echter vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, is de deelnemer 50% van het cursusgeld
•       Bij annulering of opzegging na de geplande startdatum en na 1 november van het lopende kalenderjaar is de deelnemer 75% van het cursusgeld
•       Bij annulering of opzegging na de geplande startdatum en na 1 februari van het lopende kalenderjaar is de deelnemer 100% van het cursusgeld
•       Bij examens is annulering niet mogelijk en is het gehele examengeld verschuldigd.
Eventueel vooruitbetaald cursus-, trainings- of examengeld wordt onder aftrek van de administratiekosten terugbetaald.
VOORBEHOUD VS C&T
VS C&T behoudt zich het recht voor een cursus, training of examen uit te stellen of af te gelasten indien er te weinig inschrijvingen zijn of als er geen geschikte
docent beschikbaar is. VS C&T bepaalt het minimum en maximum aantal deelnemers per cursus, training en examen. Deelnemers kunnen VS C&T op geen enkele
wijze aansprakelijk stellen voor welke schade, zowel direct als indirect, dan ook. VS C&T zal reeds betaalde (aan)betalingen voor afgelaste cursussen
retourneren. Bij uitstel van een cursus staat het de inschrijver vrij om zijn/haar inschrijving schriftelijk in te trekken. In dergelijke gevallen zal VS C&T reeds
betaalde cursusgelden restitueren.
De prijzen van boeken, gereedschappen en externe examens zijn vermeld zoals deze op het moment van het drukken van brochures en losbladige informatie
bekend waren. Indien uitgevers/leveranciers of andere derden hun prijzen tussentijds wijzigen, worden de gewijzigde prijzen in rekening gebracht.

AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op het eigen materiaal van Zadkine/VS C&T berust bij genoemde instituten. Het materiaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

BEROEP
Indien een deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van een cursus, training of examen of wanneer VS C&T haar verplichtingen niet nakomt in deze, kan dit
schriftelijk kenbaar gemaakt worden volgens de klachtenregeling van Zadkine. Deze regeling kunt u vinden op de website www.vakschoolschoonhoven.nl

VAKSCHOOL SCHOONHOVEN CURSUS & TRAINING

Schoonhoven 23 januari 2018

