Deelnamevoorwaarden seminaries en cursussen VMTV
Aanmelding en betaling
Aanmelding voor een cursus van VMTV geschiedt zoals aangekondigd (online of
mail).
Bij het verzenden van de aanmelding verklaart de afzender zich volledig akkoord
met de deelnamevoorwaarden.
Aanmelding gebeurt op volgorde van binnenkomst.
Binnen 2 weken na aanmelding ontvangt u per e-mail of post een verzoek tot
betaling van het cursusgeld.
De inschrijving is echter pas definitief na betaling van het cursusgeld.
De cursusbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste
cursusgeld volledig betaald hebben. Indien de betaling van de toegestuurde
factuur niet betaald is op de vervaldag, kan VMTV vzw de plaats toekennen aan
een deelnemer op de wachtlijst.
Binnen 14 dagen na deze bevestiging kan deze zonder verdere consequenties
ongedaan gemaakt worden. Eventueel betaald inschrijf- of cursusgeld wordt dan
teruggestort.
Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt u hiervan bericht.
Bij een te gering aantal deelnemers voor een cursus kan de cursus door VMTV
worden geannuleerd. U ontvangt hierover voor aanvang van de cursus bericht. De
gedane betalingen worden direct na berichtgeving aan u teruggestort.
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Afmelding
Als een cursist door omstandigheden verhinderd is om deel te nemen aan de
ingeschreven cursus, dan dient hij dit direct per e-mail of post kenbaar te maken
aan VMTV.
Bij afmelding tot 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt 10% van het totale
cursusbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 50 Euro.
Bij afmelding binnen 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het gehele cursus
bedrag in rekening gebracht. Als VMTV via haar wachtlijst kan voorzien in de vrij
gekomen plaats wordt 50% van het cursus bedrag in rekening gebracht.
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De inhoud van de cursussen is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
VMTV en de docenten van de cursussen zijn echter niet aansprakelijk voor
eventuele schade die is ontstaan door het volgen van cursussen of de toepassing
van de behandelde stof in de cursussen.
VMTV is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een cursus
geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.
VMTV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma
en planning aan te brengen.
De door u versterkte gegevens worden alleen binnen VMTV gebruikt voor
administratieve doeleinden.

•

VMTV staat niet garant voor de juiste toepassing van de privacywet in de
onderlinge verhouding tussen de bij VMTV ingeschreven studenten. (bv. het
nemen van foto's, film van elkaar tijdens de praktijklessen)

