Algemene voorwaarden voor deelname FDM cursus
Aanmeldingsprocedure
1. De aanmelding van de FDM course geschiedt door middel van een (online)
inschrijfformulier.
2. Door aanmelding accepteert de deelnemer de algemene voorwaarden.
3. Overeenkomst tussen deelnemer en organisatie komt slechts tot stand indien de
aanmelding door de organisatie aan de deelnemer schriftelijk wordt bevestigd.

Wijziging, annulering
1. De deelnemer heeft te allen tijde het recht, schriftelijk of via e-mail, de overeenkomst te
annuleren. Hierbij dient de naam van de deelnemer en de datum van de geplande cursus
vermeld te worden. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.
2. Bij annulering gelden de volgende regels:
 Bij annulering van deelname tot 8 weken vóór aanvang van de cursus betaalt u € 100. Bij annulering minder dan 8 weken vóór aanvang van de cursus is het gehele
cursusbedrag verschuldigd.
3. De FDM-course wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. De
organisatie is gerechtigd te annuleren tot één week (7 dagen) voor aanvang. Dit wordt
schriftelijk bevestigd.
4. Indien onvoorziene omstandigheden daartoe de aanleiding geven is de organisatie
gerechtigd de cursus te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.
 Bij annulering door de organisatie zal het reeds betaalde bedrag voor de cursus worden
gerestitueerd.
 De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de deelnemer door de
annulering schade ondervindt of kosten maakt.

Facturatie en betaling
1. De organisatie brengt de door de deelnemer verschuldigde vergoeding in rekening door
middel van een factuur.
2. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen de
aangegeven datum. Indien niet tijdig wordt betaald komen de kosten, vermeerderd met de
wettelijke rente, voor rekening van de deelnemer.

Intellectueel eigendom
1. Het auteursrecht op de door de FDMcourse.nl uitgegeven brochures, projectmaterialen,
toetsen, software en cursusmaterialen berust bij de organisatie. Zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de organisatie zullen door de deelnemer geen gegevens uit
gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan
ook worden vermenigvuldigd.
2. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen van de cursus is uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
1. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld.
2. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

