Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden
Leergang Handelsrecht en Transportrecht
1	U schrijft zich in via het inschrijfformulier.
Formulieren worden behandeld in volgorde
van binnenkomst. Bij plaatsing ontvangt u een
bevestiging.

	Bij schriftelijke afmelding tussen twee maanden en
een maand voor aanvang van de leergang cq. start
van de module wordt 25% van de cursusprijs in
rekening gebracht;

2	Inschrijving geldt voor de gehele duur van de
leergang (één collegejaar) of, indien sprake is van
een inschrijving voor een losse module, voor de
gehele duur van deze module.

	Bij schriftelijke afmelding korter dan een maand
voor aanvang van de leergang cq. start van de
module wordt de volledige cursusprijs in rekening
gebracht.

3a	Het cursusgeld van de leergang bedraagt € 4495,per jaar. Dit is inclusief cursusmateriaal (exclusief
boeken), arrangementskosten, examengelden
(inclusief eventuele eerste herkansing) en
deelnamecertificaat/diploma.

5	Indien u na aanvang van de leergang cq. module
besluit te stoppen met het volgen van onderwijs,
bestaat er geen recht op enige restitutie van het
cursusgeld.

b	De opleiding is vrijgesteld van BTW.
4	Annulering of opzegging van de inschrijving kan
uitsluitend schriftelijk geschieden en is pas geldig
wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
	Bij schriftelijke afmelding tot twee maanden voor
aanvang van de leergang cq. start van de module
wordt 10% van de cursusprijs in rekening gebracht;

6	Eerder gevolgde en betaalde modules uit
het curriculum kunnen aanleiding geven tot
vrijstelling en korting op het cursusgeld. De
programmadirectie beslist hierover.
7	Diploma’s cq. deelnamecertificaten worden niet
eerder verstrekt dan wanneer aan alle onderwijs- en
betalingsverplichtingen is voldaan.

8	De student is te allen tijde verantwoordelijk voor
de betaling van het cursusgeld.
9	De Universiteit van Amsterdam behoudt zich het
recht voor wijzigingen in het programma aan te
brengen. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt
de Universiteit van Amsterdam zich het recht voor
om een programma niet te starten/ uit te stellen.
De reeds ingeschreven deelnemers ontvangen
hier uiterlijk een maand voor aanvang schriftelijk
bericht van. In geval van annulering worden reeds
betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig
mogelijk gerestitueerd.

