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Algemene voorwaarden
Inschrijving
U schrijft zich in via een van de inschrijfformulieren. Formulieren worden behandeld in volgorde van
binnenkomst. Bij plaatsing ontvangt u een bevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het
niet mogelijk slechts voor één onderdeel, dagdeel of onderwerp van een programma in te schrijven.
Betaling
Na inschrijving krijgt u een factuur toegestuurd. Betaling dient giraal en op de wijze omschreven op
de factuur te geschieden. In het geval een derde voor betaling van deelnemersgeld zorg moet
dragen, blijft de cursist verantwoordelijk voor betaling.
Cursusprijs
De cursusprijzen zijn inclusief cursusmateriaal en consumpties. De Universiteit van Amsterdam
beschikt over een vrijstelling voor onderwijs voor de omzetbelasting (btw), zodat voor onderwijs geen
btw in rekening wordt gebracht.
Annulering
Eventuele annulering kan alleen schriftelijk geschieden. Bij annulering tussen vier en twee weken
voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen
twee weken voor aanvang van de cursus is het Eggens Instituut gerechtigd de volledige prijs in
rekening te brengen. Bij verhindering bestaat de mogelijkheid een vervanger te laten deelnemen, mits
dit vooraf schriftelijk is meegedeeld aan het Eggens Instituut en vervanging niet uitdrukkelijk elders is
uitgesloten.
Wijzigingen
Het Eggens Instituut behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Bij
een beperkt aantal inschrijvingen voor een cursus kan tot annulering of uitstel worden overgegaan.
Reeds overgemaakte cursusgelden worden in een dergelijk geval gerestitueerd.
Studiemateriaal
Voor aanvang van een cursus krijgt u per mail een digitale syllabus toegestuurd.
Verklaring van deelname
U ontvangt een deelnamecertificaat na afloop van de cursus, nadat de presentielijsten door u zijn
ondertekend én het cursusgeld is betaald. Op het certificaat staat het aantal behaalde studiepunten
vermeld. Wanneer een cursist slechts een deel van de cursus heeft bijgewoond, dan krijgt hij of zij een
evenredig deel van de studiepunten toebedeeld. Certificaten worden eenmalig verstrekt. Indien u een
duplicaat opvraagt, brengen wij hiervoor € 25,- in rekening.

Klachten
Het Eggens Instituut stelt alles in het werk u zowel inhoudelijk als organisatorisch een kwalitatief
hoogwaardig programma te bieden. Mocht u op enigerlei wijze teleurgesteld zijn in uw
verwachtingen, neemt u dan contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch als per email.

