
                                       

          

               Inschrijfformulier 
Gegevens cursist 
De heer / mevrouw ……….,  verder te noemen cursist,  

wonende te ……,  
bereikbaar onder telefoonnummer : 
en onder e-mailadres: 

 
Cursus 
schrijft zich hierbij in voor :  
 

 Training 1gezin1plan; netwerkgericht begeleiden van gezinnen à € 1495,00 

 

Cursusinstelling 
De cursus wordt gegeven door mevrouw Maria Vermeulen van Salouz.  

Omgang met privacy en toestemming verwerken persoonsgegevens 
Dit formulier vraagt u om enkele persoonsgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. 
Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie het Privacy Statement op mijn website 
om te zien hoe Salouz met uw gegevens omgaat. De cursist geeft tegen deze achtergrond 
toestemming om de hiervoor genoemde persoonlijke gegevens te verzamelen. 

Inschrijvingsvoorwaarden 
Deze inschrijving vindt plaats onder de volgende voorwaarden: 

Prijzen  
1. De cursist is de hierboven genoemde cursusprijs verschuldigd. In de cursusprijzen zijn de 
kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Tevens is inbegrepen de 
accommodatie, koffie/thee en lunches gedurende de cursusdagen. 
 
Betaling 
2. Na inschrijving voor een cursus stuurt Salouz een factuur met betrekking tot de cursus aan 
de cursist. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk voor aanvang 
van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, betaald te worden. 
3. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs is 



ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen.  
 
Annuleringen  
4. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden van de cursus en/of niet verschijnen op de 
cursus om welke reden dan ook. 
5. Bij onvoldoende aanmeldingen of in het geval van een overmacht situatie, heeft Salouz het 
recht de geplande training te annuleren. In dat geval zullen reeds betaalde bedragen worden 
teruggestort. 
6. Bij annulering door de cursist binnen 4 weken, maar tot uiterlijk zeven dagen voor aanvang 
wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. 
7. In het geval van annulering binnen zeven dagen voor aanvang wordt de volledige 
cursusprijs in rekening gebracht. 
 
Aansprakelijkheid 
8. Salouz is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met 
deelname aan een cursus van Salouz of de annulering van de cursusovereenkomst door 
Salouz.  
 
Intellectuele eigendom 
9. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal 
en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Salouz 
voorbehouden.  
10. Zonder schriftelijke toestemming van Salouz is de cursist niet gerechtigd gegevens uit het 
verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te 
verveelvoudigen. 
 
Vervanging docent of trainer 
11. Salouz is het toegestaan mevrouw Maria Vermeulen te laten vervangen door een andere 
docent. 
 
Toepasselijk recht 
12. Op deze cursusovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 

 

Handtekening van de cursist  

…………………………………………………………….. (naam invullen)  

Plaats………………………………………Datum……/……/ 2020  


