
 

 

 

 

Inschrijvingsvoorwaarden 
 
 

De onderstaande voorwaarden gelden voor cursussen met open inschrijving. 
 
Inschrijven 
U kunt zich inschrijven voor een cursus, of workshop via het inschrijfformulier op de website. 
Uw inschrijving is definitief wanneer u een schriftelijke bevestiging van SWZ heeft ontvangen. 
U ontvangt uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus bericht over het doorgaan van de cursus. 
 
Annuleren 

• Annuleren kan alleen schriftelijk.  
• Bij annulering worden administratiekosten in rekening gebracht. 
• Indien u verhinderd bent, kunt u zich laten vervangen, mits de vervanger past binnen de doelgroep 

van de cursus. Aanmelding van de vervanger kan alleen schriftelijk. Vervanging tijdens de looptijd van 
de cursus is niet mogelijk. 

SWZ behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen of door overmacht de cursus te annuleren. 
 
Tarieven  
Het tarief van een cursus met open inschrijving staat vermeld op de website.  
De cursusprijs is inclusief koffie en thee en bij cursussen van één of meerdere hele dag(en) ook inclusief 
lunch. Tenzij anders vermeld, is de cursusprijs inclusief cursusmateriaal.  
 
Betaling 
U ontvangt de factuur voor deelname aan de cursus, welke vóór aanvang van de cursus voldaan dient te zijn, 
tenzij anders vermeld op de factuur. Bij het niet (tijdig) voldoen van de factuur, behoudt SWZ zich het recht 
voor de deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen. Eén en ander ontheft de deelnemer echter niet van 
de betalingsverplichting. 
SWZ behoudt zich het recht voor om bij het in gebreke blijven van de betaling, de wettelijke rente en 
incassokosten bovenop de cursusprijs te berekenen. 
Bij annulering van de cursus door SWZ vervallen de deelnamekosten. Restitutie geschiedt binnen een termijn 
van 14 dagen. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
De intellectuele eigendomsrechten op het studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is 
(print of digitaal) te allen tijde bij SWZ. 
Gebruik van studiemateriaal anders dan voor je eigen cursus is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of 
afstaan daarvan aan derden. 
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