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Inschrijving

U schrijft zich digitaal in voor een postacademische 
cursus. 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.

Abonnementen

Het Eggens Instituut biedt een abonnement aan waarmee 
men een onbeperkt aantal cursussen kan volgen in het 
voorjaar (januari tot en met juli), najaar (augustus tot en met 
december) of het volledige kalenderjaar. Het abonnement is 
geldig voor het aanbod van reguliere juridische dag cursussen. 
Overige cursussen en opleidingen, zoals leer gangen en 
meerdaagse cursussen, vallen niet onder het abonnement. 
Het abonnement kan niet gecombineerd worden met 
kortingsacties en kortingsregelingen (zoals de alumni korting 

of vroegboekkorting). U kunt zich bij gebruik van het 
abonnement niet laten vervangen door een collega.

Bij een abonnement zonder afzegkosten bent u helemaal 
vrij bij het inschrijven van cursussen. U kunt zich op ieder 
moment afmelden voor de cursus. Wij stellen het zeer op 
prijs indien u ons bij verhindering zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stelt.

Bij een abonnement met afzegkosten brengen wij bij no show 
of afmelding minder dan zeven dagen voor de cursus een 
bedrag van € 55,- per cursusdag in rekening. 

Wijzigingen

Hoewel het cursusaanbod met de grootst mogelijke zorg 
tot stand komt, behoudt het Eggens Instituut het recht om 
wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen. Aan het 
cursusaanbod op eggens.uva.nl kunnen derhalve geen rechten 
worden ontleend en voor eventuele fouten is het Eggens 

Instituut niet aansprakelijk. Als wijzigingen in redelijkheid 
het wezen van de cursus betreffen, kan de deelnemer de 
cursus kosteloos annuleren door het sturen van een e-mail 
naar pao-fdr@uva.nl. 

Betaling 

De factuur wordt zo spoedig mogelijk na de cursusdag 
toegezonden. 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.

Bij een abonnement ontvangt u de factuur zo spoedig 
mogelijk na het afsluiten van het abonnement.
Betaling dient giraal en op de wijze omschreven op de factuur 
te geschieden. Onder omstandigheden kan het Eggens 
Instituut bepalen dat de volledige kosten van het abonnement 
voldaan moeten zijn voor de eerste cursusdag waarvoor de 
abonnementshouder zich heeft ingeschreven. In het geval een 
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derde voor betaling van deelnemersgeld zorg moet dragen, 
blijft de cursist verantwoordelijk voor betaling.

Cursusprijs 

De cursusprijzen zijn inclusief digitaal 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 door cursist

Eventuele annulering kan enkel schriftelijk geschieden door 
middel van het sturen van een e-mail naar pao-fdr@uva.nl. 
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. De oorspronkelijke 
aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. 
Indien een cursist tijdens de cursusdag niet meer kan 
deelnemen, ontstaat geen recht op teruggave van cursusgeld 
of op deelname bij een andere cursus.

Annulering door het Eggens Instituut 

Bij een beperkt aantal inschrijvingen voor een cursus kan 
tot annulering of uitstel worden overgegaan. Cursisten 
krijgen hierover tijdig bericht. De cursist heeft geen recht op 
schadevergoeding van welke aard dan ook.

Certificaat van deelname 

Na afloop van de cursus wordt een (digitaal) certificaat 
van deelname door het Eggens Instituut verstrekt. Er 

wordt één punt afgetrokken voor ieder uur dat men niet 
aanwezig is geweest. Als men langer dan een kwartier 
afwezig is, geldt dat als een heel uur. De cursist dient de 
presentielijst bij aanvang en vertrek te tekenen. De cursist 
is hiervoor zelf verantwoordelijk. Puntentoekenning 
geschiedt op grond van de door de beroepsorganisatie 
(NOvA) gestelde aanwijzingen. Het Eggens Instituut 
behoudt zich het recht voor het deelnamecertificaat 
pas te verstrekken nadat het verschuldigde cursusgeld 
volledig is ontvangen.

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 (+ 31 20 5253407) als 
per email (pao-fdr@uva.nl). 


