Cursusvoorwaarden GGD Kennemerland
GGD Kennemerland maakt deel uit van de Veiligheidsregio
Kennemerland
Aanmelden
 De aanmelding voor een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk online of
per mail te geschieden.
 De GGD zal uiterlijk 3 dagen na aanmelding een schriftelijke bevestiging van
de ontvangen aanmelding verzenden.
 Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van de GGD een
uitnodiging voor deelname aan de cursus.
 Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan
het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen
die zich als laatste hebben aangemeld een alternatieve datum worden
voorgesteld.
 De GGD behoudt zich het recht voor om haar moverende redenen een cursist
te weigeren.

Deelnamekosten en deelnameverplichting
 De deelnamekosten dienen na ontvangst van de factuur direct te worden
voldaan.
 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft de GGD het recht de deelnemer
de toelating tot de cursus te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog
gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
 Bij een inschrijving voor een cursus verplicht de deelnemer zich tijdig
aanwezig te zijn en alle cursusdagen en/of dagdelen te volgen. Het inhalen
van een gemiste cursusdag is alleen mogelijk in overleg met de administratie
van het cursusbureau van de GGD Kennemerland.
 Indien een ingeschreven cursist vóór aanvang van de cursus is verhinderd
kan de cursus in totaliteit worden overgedragen aan een ander. Dit dient
vooraf schriftelijk door de contactpersoon of cursist gemeld te worden bij de
administratie van het cursusbureau van de GGD Kennemerland.
De GGD zal hiervoor € 19,00 administratiekosten in rekening brengen.
 De cursist is verplicht de instructies van de cursusleiding op te volgen. De
GGD heeft het recht een cursist die zich niet aan de aanwijzingen van de
cursusleiding houdt verdere toegang tot de cursus te ontzeggen.

Annuleringen
 Annuleringen of wijzigingen door deelnemers dienen altijd schriftelijk te
geschieden door de contactpersoon van de organisatie of de cursist en gelden
voor de data waarop cursist zich ingeschreven heeft. Het verzetten van een
van de cursusdagen geldt als annulering.
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Afhankelijk van het moment waarop de GGD
Kennemerland de schriftelijke annuleringen ontvangt, worden de volgende
annuleringskosten in rekening gebracht:
- tot 5 weken voor aanvang van de cursus: 0%;
- tussen 5 en 2 weken voor aanvang van de cursus: administratiekosten ad
€ 57,00 en
- binnen 2 weken voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus: 100%.
De GGD behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname of
calamiteiten een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal de GGD in goed
overleg een passend alternatief aanbieden.

Auteursrechten
 Alle rechten van het door de GGD verstrekte cursusmateriaal en de door haar
verstrekte documentatie berusten bij GGD, voor zover de rechten niet bij
anderen berusten.
 Zonder schriftelijke toestemming van de GGD is het niet toegestaan het
cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar
te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door
de GGD worden verzorgd.
Aansprakelijkheid
 Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.
 De GGD is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld
aan de zijde van de GGD, voor enige directe en/of indirecte schade door
welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of
deelnemer. De GGD is evenmin aansprakelijk voor schade die opdrachtgever
en/of deelnemer heeft/hebben geleden ten gevolge van het niet doorgaan van
een cursus.
 Voor zover op de GGD enige aansprakelijkheid mocht rusten, wordt deze
slechts aanvaard voor zover deze gedekt wordt door de door haar afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering en wordt deze beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval
niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van de GGD uitgesloten.
 GGD is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever en/of deelnemer
heeft/hebben geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een opleiding.
Tarieven
 Alle door de GGD gehanteerde tarieven zijn onder voorbehoud.
 Alle prijzen zijn exclusief BTW
De GGD houdt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te
wijzigen.
De cursist/organisatie gaat bij aanmelding, online of per mail, akkoord met
bovenstaande cursusvoorwaarden.
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