ALGEMENE VOORWAARDEN
Inschrijven
U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier. Inschrijving vindt plaats op volgorde van
binnenkomst van de inschrijving. Tussen de 4 en de 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u
per e-mail de bevestiging alsmede de factuur. De betalingstermijn is 14 dagen. De kosten voor
deelname dienen vóór aanvang van de cursus op het rekeningnummer van Maatschap Hobbelink &
Spit te zijn bijgeschreven. Eventuele restituties zullen z.s.m. doch uiterlijk 4 weken na de cursusdatum
worden uitbetaald.

Persoonlijke gegevens
Er wordt te allen tijde vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens conform de Wet
bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.

Annulering:
U hebt na de datum van inschrijving een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn kan kosteloos
worden geannuleerd. Annulering van de cursus dient schriftelijk of via de mail te gebeuren. Tot 4
weken voor aanvang van de cursus kan dit kosteloos, tussen 4 en 2 weken voor aanvang zal 50% van
het cursusgeld in rekening worden gebracht. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus zal het
gehele cursusbedrag in rekening gebracht worden.
Tandartsenpraktijk Hobbelink houdt zich het recht voor een cursus of symposium te annuleren bij
onvoldoende belangstelling en het programma en/of locatie te veranderen als de omstandigheden dit
vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover z.s.m. via e-mail bericht.

No-show
Als u niet aanwezig bent bij de cursus of het congres of niet tijdig annuleert, worden de volledige
kosten in rekening gebracht.

Vervanging
Bij verhindering kan een collega uw plaats innemen. Meldt u uw verhindering en/of vervanging van
deelname zo spoedig mogelijk aan Tandartsenpraktijk Hobbelink. Vervanging na aanvang van de
cursus of het congres is niet mogelijk.

Accreditatie
Tandartsenpraktijk Hobbelink streeft ernaar voor de verschillende (para-)medische beroepsgroepen
accreditatie te verkrijgen voor de aangeboden cursus/symposium. Aan de genoemde
accreditatieaanvragen en eerdere accreditatietoekenningen kunnen echter geen rechten worden
ontleend.

Certificaat
Iedere deelnemer zal na afloop van de cursus het bijbehorende certificaat digitaal toegestuurd krijgen.

Auteursrecht
Het copyright alsmede het eigendomsrecht op de door Tandartsenpraktijk Hobbelink georganiseerde
cursussen als ook het cursusmateriaal berust bij Tandartsenpraktijk Hobbelink, tenzij een andere
auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. De deelnemers mogen het cursusmateriaal
uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

