Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden van inschrijving

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien
de opdracht digitaal is verstrekt

• Inschrijving geschiedt met een volledig ingevuld en ondertekend
aanmeldformulier.
• Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling.
• IMK Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor:
-		 bij te veel inschrijvingen aanmelders niet te plaatsen,
-		 bij te weinig inschrijvingen een cursus af te gelasten,
-		 aanmeldingen niet te accepteren wanneer de cursus voor
betreffende deelnemers als ‘niet geschikt’ wordt verondersteld.
In bovenvermelde drie situaties komt de aanmelding te
vervallen. In overleg met de deelnemer wordt een alternatief
gezocht.

Deelnamevoorwaarden

Het volledige cursusbedrag dient binnen 14 dagen op onze
bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien dit niet het geval
is dan behoudt IMK Opleidingen B.V. zich het recht voor
de deelname aan het evenement te weigeren, waarbij de
betalingsverplichting onverminderd gehandhaafd blijft.

Standaard annuleringsvoorwaarden

Algemeen
• Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per post of
per e-mail op studieadvies@imkopleidingen.nl.
Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus

• Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus

wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht.
• In overleg met, en na toestemming van IMK Opleidingen B.V.
kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor de annuleringskosten vervallen.
• Binnen één jaar kan dezelfde cursus door dezelfde persoon
voor het dan geldende cursusbedrag minus de betaalde 20%
worden gevolgd.

Annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de cursus
• Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de
cursus, is het volledige cursusgeld verschuldigd.
• Het cursusgeld kan niet worden verrekend met toekomstige
aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen.
• In overleg met, en na toestemming van IMK Opleidingen B.V.
kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen.
Annulering na aanvang van de cursus
• Achteraf, dat wil zeggen na het moment dat de cursus van
start is gegaan, is annuleren op geen enkele wijze mogelijk
en dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan.

Betalingsvoorwaarden

• De factuur wordt na inschrijving per e-mail aan u
toegezonden.
• De factuur dient uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van
de cursus te zijn voldaan.

In gevallen waar bovenvermelde voorwaarden geen uitsluitsel bieden,
zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel Amsterdam.

