Annuleringsvoorwaarden FWG-opleidingen
Behoudens de huidige algemene voorwaarden FWG zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Utrecht onder het nummer 30204038, hanteren wij de volgende aanvullende voorwaarden ten aanzien van
opleidingen.
Artikel 1: Bevestiging deelname
Om een open-inschrijftraining effectief te laten zijn en deelnemers voldoende gelegenheid te bieden
onderling ervaringen uit te wisselen, hanteren wij een richtlijn van minimaal 6 deelnemers per training. Indien
zich voldoende deelnemers hebben aangemeld voor een opleiding ontvangt u ca. 3 weken voorafgaand aan
de opleiding een schriftelijke bevestiging van uw deelname.
Artikel 2: Wijziging opleidingsdatum
Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een training te annuleren. Indien deze situatie
zich voordoet ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over deen van annulering en de mogelijkheden voor
deelname op een ander moment. U heeft in dit geval de volgende opties:
-

U neemt deel aan dezelfde workshop of opleiding, maar op een andere datum. Er vindt geen restitutie
van reeds betaalde opleidingsgelden plaats.

-

U neemt niet meer deel aan de opleiding en vindt er restitutie plaats.

Artikel 3: Weigering deelname
FWG Advies heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van een cursist aan een opleiding te
weigeren, in welk geval de cursist recht heeft op restitutie van reeds betaalde opleidingsgelden.
Artikel 4: Vervanging
Een deelnemer kan in plaats van een reeds aangemelde deelnemer aan een opleiding deelnemen, mits de
vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan FWG Advies wordt
medegedeeld én de vervangende deelnemer voldoet aan eventueel gestelde ingangseisen voor de opleiding.
Vervanging na de start van de opleiding is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van FWG Advies
op grond van artikel 3.
Artikel 5: Annuleren deelname
Indien u uw deelname aan een opleiding of training onverhoopt moet wijzigen of annuleren hanteren wij de
volgende voorwaarden:
•

er geldt een bedenktermijn van 14 dagen op de inschrijving op een opleiding;

•

u dient uw inschrijving op of deelname aan een opleiding altijd schriftelijk te annuleren;

•

bij wijziging of annulering na aanmelding wordt 10% van opleidingsprijs gefactureerd;

•

bij wijziging of annulering op of na de datum van het versturen van de bevestiging van deelname vindt er
geen restitutie plaats;

•

alleen indien wijziging of annulering van deelname aan een opleiding gevolg is van ziekte van de deelnemer
én u schriftelijk dan wel telefonisch met opgaaf van reden uw deelname annuleert kunt u kosteloos
deelnemen aan de eerstvolgend geplande opleiding;

•

wanneer u bij aanvang van de opleiding niet verschijnt, wordt dit aangemerkt als annulering van uw
deelname en vindt er geen restitutie plaats
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•

in geval een deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet
aan de cursus deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
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