Aan‐ en afmeldingsvoorwaarden
Evenwijs BV hanteert met betrekking tot aan‐
en afmelden voor een cursus, themadag of
opleiding (hierna te noemen scholing) de
volgende voorwaarden:
Aanmeldingen
U kunt zich inschrijven per mail. In alle gevallen
telt de datum van ontvangst van een
aanmelding voor de volgorde van inschrijving.
Na ontvangst van de aanmelding volgt een
schriftelijke bevestiging plus een factuur.
Overeenkomst
Uw aanmelding wordt door Evenwijs
geregistreerd en bekrachtigd met een
bevestigingsbrief en een factuur. Evenwijs
geeft daarmee aan u van kennis (uitleg/
informatie) te voorzien op de data die vermeld
staan in de bevestigingsbrief. Vanaf dat
moment bestaat er een studieovereenkomst.
Afmeldingen
Bij elke aanmelding geldt de wettelijke
bedenktijd van twee weken (14 kalender‐
dagen). Men kan zich binnen deze bedenktijd
zonder meer afmelden. Indien er tussen
aanmelding en afmelding geen scholing is
genoten worden er geen kosten in rekening
gebracht. Indien men tussen aanmelding en
afmelding scholing heeft genoten is men de
kosten van desbetreffende scholing
verschuldigd.
Na afloop van de wettelijke bedenktijd is
afmelding tot twee weken (14 kalenderdagen)
vóór aanvang van een scholing zonder
bijkomende kosten mogelijk. Voor alle
duidelijkheid: bij afmeldingen die plaatsvinden
binnen twee weken (14 kalenderdagen) vóór
aanvang van een scholing of na aanvang van
een scholing is men het volledige
factuurbedrag verschuldigd. U neemt namelijk
een opleidingsplek in waar een andere cursist
gebruik van had kunnen maken.

Doorschuiven naar andere datum
Tot twee weken (14 kalenderdagen) vóór
aanvang van een scholing is doorschuiven naar
een andere datum, mits er een plek is,
zondermeer mogelijk. Binnen twee weken (14
kalenderdagen) vóór aanvang en na aanvang
van een scholing is doorschuiven met behoud
van cursusgeld zeer nadrukkelijk niet mogelijk.
Doorgang
Een scholing gaat door bij voldoende
deelname. Zonder tegenbericht gaat een
scholing gewoon door.
Evenwijs stuurt enige tijd voor aanvang van de
scholing een informatie mail. Daarin staat
waar, wanneer en hoe laat de scholing begint,
Deze informatie staat reeds vermeld in de
bevestigingsbrief. We gaan ervan uit dat u in
staat bent uw eigen agenda te beheren. Het
niet ontvangen van onze informatie‐mail
ontslaat u niet van uw verplichtingen. Er
bestaat een overeenkomst.
Bij onvoldoende deelname heeft Evenwijs het
recht de scholing af te lassen c.q. te verzetten
naar een later moment. De cursist wordt in dat
geval tijdig op de hoogte gesteld. In eerste
instantie per mail en anders per telefoon. Met
wederzijds goedvinden wordt het
oorspronkelijke contract (de
studieovereenkomst) herzien.
Betaling
Het volledige cursusgeld dient men voor
aanvang van een scholing over te maken tenzij
nadrukkelijk een betaling in termijnen is
overeengekomen.
Indien men niet binnen de gestelde termijn
betaald heeft is men van rechtswege in
verzuim. Men is dan een rente verschuldigd
van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. De
rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat men in
verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.

