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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING CURSUSSEN, 
 TRAININGEN EN VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN VBSO 
 
Geldend per 1 juli 2017 
 
Artikel 1 Inschrijving  
1.1 Inschrijving voor deelname aan een cursus, training of voorlichtingsbijeenkomst (hierna te noemen: cursus) 
kan digitaal via de website van de Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag 
(hierna te noemen: ‘de organisatie’).  
1.2 Door inschrijving gaat de deelnemer van de cursus akkoord met deze algemene voorwaarden.  
1.3 Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bericht van de definitieve inschrijving.  
 
Artikel 2 Afmelding of wijziging van deelname  
2.1 Een deelnemer kan zich altijd kosteloos laten vervangen door een ander, mits dit vooraf aan de organisatie 
is doorgegeven.  
2.2 Kosteloos annuleren is uitsluitend schriftelijk (per post of per e-mail) mogelijk tot 14 dagen vóór aanvang 
van de cursusdag.  
2.3 Bij inschrijving voor een cursus van meerdere dagen moet duidelijk worden aangegeven indien men niet 
aan alle cursusdagen wil deelnemen. Wanneer de deelnemer inschrijft voor alle cursusdagen is kosteloos 
annuleren uitsluitend schriftelijk (per post of per e-mail) mogelijk tot 14 dagen vóór aanvang van de cursusdag.  
2.4 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of bij niet verschijnen op de cursus, is de 
deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.  
 
Artikel 3 Annulering of verplaatsing 
Indien een cursus geen doorgang kan vinden, houdt de organisatie zich het recht om de cursus te annuleren of 
te verplaatsen. Het eventueel reeds betaalde bedrag wordt bij annuleren door de organisatie dan zo snel 
mogelijk teruggestort. Indien de organisatie de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel 
vervroegt, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de 
annulering binnen 14 dagen na bekendmaking van de verandering door de organisatie moet zijn ontvangen.  
 
Artikel 4 Betaling  
De organisatie brengt de door de deelnemer verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een 
factuur. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.  
 
Artikel 5 Auteursrecht  
Het auteursrecht op de door de organisatie uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij de organisatie 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie 
zal door de deelnemer geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook 
worden vermenigvuldigd.  
 
Artikel 6 Klachten  
Indien er klachten zijn, zijn de regels van de klachtenprocedure van de VBSO van toepassing. 

 
 
 
 


