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Algemene voorwaarden voor cursussen georganiseerd door Acute Zorg Euregio (AZE):
1. Definities
Cursist:
AZE:

Aanmelding:

Inschrijving:
Cursusgeld:

De persoon die zich aanmeldt of is aangemeld voor een door AZE verzorgde
scholing en/of training.
Acute Zorg Euregio is een Regionale Netwerkorganisatie welke vanuit het
Kenniscentrum een bijdrage levert aan het delen van kennis door het
organiseren van scholingen en trainingen. Met als doel een doorlopende leerlijn
te borgen.
het door de cursist kenbaar maken aan AZE dat de persoon een cursist wil
volgen.
Deze handeling geldt als een aanbod aan AZE tot het doen inschrijven voor een
cursus.
de handeling van AZE waardoor het aanbod van de cursist door AZE wordt
aanvaard.
het bedrag dat door de cursist moet worden betaald om de cursus te mogen
volgen.

2. Algemene voorwaarden
1) De aanmelding voor een cursus bij AZE vindt uitsluitend plaats door middel van een
(digitaal) inschrijfformulier.
2) Door de aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en de regels
die zijn te vinden op de website van AZE.
3) De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat AZE de inschrijving digitaal aan de
cursist heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
4) AZE is gerechtigd de inschrijving van een cursist te weigeren.
3. Annulering
1) De cursist kan de inschrijving binnen 14 dagen nadat de cursist de in artikel 2 lid3
genoemde bevestiging heeft ontvangen kosteloos annuleren.
2) Bij annulering na de termijn genoemd in artikel 3 lid 1 is de cursist aan AZE een vergoeding
verschuldigd. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de
verrichtte werkzaamheden en de geleverde producten en/of licenties.
3) De hoogte van de verschuldigde vergoeding is te vinden op de websitepagina van AZE
onder algemene voorwaarden van de betreffende cursus en/of training.
4) Annulering en tussentijdse beëindiging dient te geschieden door een digitaal schrijven te
richten aan info@acutezorgeuregio.nl
5) AZE behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een cursus te
annuleren. In voorkomende gevallen wordt het cursusgeld binnen twee weken teruggestort.
4. Cursusgeld
1) De hoogte van het cursusgeld is te vinden op de websitepagina van AZE onder de
betreffende cursus en/of training evenals de verschuldigde vergoedingen bij annuleren.
2) Betaling geschiedt door middel van een factuur welke voorafgaand aan de cursus aan de
betreffende instelling zal worden gestuurd.
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