
 

 

Algemene Cursusvoorwaarden 
Ingenieursbureau Westenberg B.V. 

 
 

1. Aanmelding, toelating en deelname 
 

1.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk of digitaal door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier. 
1.2 Toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren. 

1.3 Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij 
toelating tot de eerstvolgende cursus. 

1.4 De cursus vindt doorgang onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

1.5 Ingenieursbureau Westenberg B.V. houdt zich het recht voor een cursist de toegang tot de cursus te weigeren 
of te ontzeggen. 

 

2. Betalings- en annuleringsregeling 
 

2.1 Ingenieursbureau Westenberg B.V. behoudt zicht het recht voor het cursusbedrag jaarlijks te wijzigen. 
2.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum 

te voldoen. Na ontvangst van het cursusbedrag bent u definitief gerechtigd aan de cursus deel te nemen. 
2.3 Bij afzien van de cursus zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen: 

- 25 % van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip eerder dan 1 maand voor aanvang van de cursus; 

- 50 % van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip tussen 1 maand en 1 week voor aanvang van de 
cursus; 

- 100 % van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip korter dan 1 week voor aanvang van de cursus. 
2.4 Bij tussentijds beëindigen van de deelname aan de cursus blijft het gehele cursusbedrag verschuldigd. 

2.5 De annulering dient schriftelijk plaats te vinden. 
2.6 De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer, in overleg met Ingenieursbureau Westenberg B.V., de 

plaats door een andere cursist van dezelfde werkgever wordt ingenomen. 
2.7 Wanneer de cursus door onvoldoende deelname geen doorgang vindt, wordt het volledige cursusbedrag 

gereserveerd voor een volgende cursusmogelijkheid. Indien gewenst kan na schriftelijk verzoek het bedrag 
worden gerestitueerd. 

2.8 Bij verhindering kan het gemiste deel in een eerst volgende mogelijkheid zonder kosten ingehaald worden. 
 

3. Cursus en aansprakelijkheid 
 

3.1 Het aan een deelnemer ter beschikking gestelde cursus- en opleidingsmateriaal mag niet worden 
vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn 
gesteld. 

3.2 Ingenieursbureau Westenberg B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma en de inhoud van 
de cursus aan te brengen. 

3.3 Ingenieursbureau Westenberg B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het 
aangeboden studiemateriaal. 

3.4 Ingenieursbureau Westenberg B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, 
aan cursisten of derden, voortkomend uit het volgen van de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele 
gevolgschade of productschade daaronder begrepen. 

 

4. Bescherming persoonsgegevens 

 
4.1 Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie door Ingenieursbureau Westenberg 

B.V.. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Ingenieursbureau Westenberg B.V., 
Westeinde 25, 3844 DD Harderwijk. 
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