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Namens de verzorgende opleidingscentra. Nova Contract is de organiserende
instantie.
1.

Aanmelding voor de cursus

1.1.

Aanmelding als cursist geschiedt door inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier bij
de administratie van Nova Contract of bij de in de brochure genoemde locatie.
De cursist geeft door middel van inlevering van het ondertekende aanmeldingsformulier te kennen, dat hij/zij op de
hoogte is van de aanmeldingsvoorwaarden die aan inschrijving verbonden zijn en verklaart hiermee in te stemmen.
Nova Contract bevestigt de ontvangst van de aanmelding. Daarbij wordt tevens vermeld of de aanmelding al dan niet
wordt aanvaard. In geval de aanmelding wordt geaccepteerd, is de cursist voor de cursus ingeschreven.
De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan. Het niet verschijnen op een cursus
waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen
ten opzichte van Nova Contract.
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1.3.
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2.

Financiële verplichtingen

2.1.

De cursusgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd overeenkomstig de op het moment van aanmelding geldende
tarieven en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
Collectieve aanmelding, via schriftelijke garantie van het bedrijf, kan recht geven op een korting op het cursusgeld per
cursist, een en ander in onderling overleg te bepalen.
Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het inschrijfgeld geannuleerd zonder enige verdere verplichting of
aansprakelijkheid van Nova Contract.
Indien de cursist zijn inschrijving annuleert gelden de volgende waarden:
- De cursist deelt de annulering schriftelijk mede aan de administratie van Nova Contract.
- Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus worden geen cursuskosten in rekening gebracht.
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
- Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% in rekening gebracht.
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3.

Algemene informatie

3.1.

Lesmaterialen
De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusprijs zijn inbegrepen zullen digitaal worden aangeboden. Eventuele
syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop
berust bij het Nova Contract.
Onvoldoende vooropleiding
Nova Contract is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende vooropleiding of voorbereiding of het ontbreken
van veronderstelde kennis.
Algemeen voorbehoud
Nova Contract behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te
combineren en aanvangsdata te verschuiven. Bij onvoldoende deelnemers kan de organisatie besluiten om de cursus
op 1 locatie centraal in het land te organiseren. Als Nova Contract wegens ziekte of verhindering van een
medewerk(st)er of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af
te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Nova Contract is niet
aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
Klachten
In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de docent(e) en in
tweede instantie tot de betreffende accountmanager en in derde instantie tot de directeur.
Aansprakelijkheid
Nova Contract aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van
zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
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4.

Algemene voorwaarden

4.1.

Op de overeenkomsten met het Nova Contract zijn de algemene voorwaarden van Nova Contract, gedeponeerd onder
nr. S 41224458 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op
het kantoor van Nova Contract of is te verkrijgen via www.novaconctract.nl. Tevens zal op verzoek een exemplaar
worden toegezonden.

