Betaal- leveringsvoorwaarden
(Let op; bij betaling van de scholing gaat Noorderzicht ervan uit dat je akkoord bent met onderstaande voorwaarden.)
Reservering
Noorderzicht schrijft op volgorde van aanmelding in. Bij behalen van het maximum aantal deelnemers sluit
de inschrijving. Dit wordt op de website vermeld. Noorderzicht zorgt voor een nieuwe scholingsdatum als het
aantal aanmeldingen laat zien dat er veel animo is.
Bij aanmelding wordt een plek gereserveerd voor de cursist, tot uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de
scholing. De deelnemer krijgt een mail met bevestiging van de aanmelding en een factuur. Heeft de deelnemer 4 weken voor de aanvang van de scholing nog niet betaald, dan vervalt de reservering.
Levering
Bij onvoldoende aanmeldingen (zoals vermeld op de website) kan Noorderzicht de scholing annuleren, tot 5
werkdagen voor de aanvang van de scholing.
Bij onverwachte omstandigheden (zoals bijvoorbeeld ziekte), kan de gastvrouw de trainer vervangen, aangezien ook zij deskundig is en bekend met de scholing. De deelnemer zal (indien mogelijk, bij voldoende tijd)
op de hoogte gebracht worden van deze vervanging.
Bij uitzonderlijke gevallen kan de scholing door Noorderzicht geannuleerd worden, maar alleen met opgaaf
van redenen.
Kosten
De kosten op de website van Noorderzicht zijn leidend. Noorderzicht verandert deze kosten vanzelfsprekend
niet meer na bekendmaking. Voor deze prijs ontvangt de cursist de scholing zoals aangegeven plus een digitale versie van eventuele presentaties die op de scholingsdag gegeven worden.
De cursist kan tot 14 dagen na aanmelding, zonder opgaaf van redenen kosteloos annuleren. Eventueel betaalde kosten worden in dat geval binnen 5 werkdagen door Noorderzicht geretourneerd.
Betaling
De aanmelding wordt bevestigd na betaling van het totale cursusbedrag door de deelnemer. De deelnemer
wordt bij de factuur gewezen op deze betaal-en leveringsvoorwaarden en gaat door betaling akkoord met de
voorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden
De scholing kan tot 4 weken voor de geplande datum kosteloos geannuleerd worden door de deelnemer. In
dat geval wordt het betaalde cursusgeld binnen 5 werkdagen door Noorderzicht geretourneerd. Mocht de
cursist na deze termijn de scholing willen annuleren, dan bekijkt Noorderzicht per individueel geval of dat
mogelijk is en zo ja, welk percentage van het cursusgeld geretourneerd kan worden.
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