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Onderstaande bepalingen gelden voor cursisten die zich individueel aanmelden (eventueel in
opdracht van werkgever).
Voor cursussen op offertebasis (maatcursussen) gelden de voorwaarden / bepalingen die in
de offerte worden gespecificeerd.
Inschrijving
Inschrijven dient digitaal te gebeuren op de website http://www.nrg.eu/training, waarbij
automatisch een account wordt aangemaakt. Nadat de inschrijving is voltooid, ontvangt de
cursist een email met een bevestiging van de inschrijving van een geplande cursus.
De cursist is verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste (persoonlijke) gegevens. De
inschrijving sluit 24 uur voor aanvang van de cursus of als het maximale aantal cursisten is
bereikt.

Kosten
De kosten voor een cursus zijn inclusief het cursusmateriaal, voorbereiden en geven van
colleges en practica, het afnemen en nakijken van examens en toetsen, het verzorgen van
het getuigschrift en de koffie/thee en lunches. De reis- en verblijfkosten van de cursisten
vallen buiten de kosten voor de cursus. Ook eventuele herexamens zijn niet in de prijs
inbegrepen.
Een factuur wordt toegezonden op het moment van aanvang van de cursus. De cursist dient
daarvoor een opdrachtnummer/PO nummer1 in te vullen tijdens het aanmeldingsproces. Het
aanmeldende bedrijf/cursist blijft juridisch aansprakelijk voor de betaling van het cursusgeld,
ongeacht eventuele verandering van werkgever van de cursist. Indien de factuur niet betaald
is, wordt het getuigschrift zolang onthouden en wordt deelname aan andere cursussen
geweigerd.
Voor alle prijzen geldt: wijzigingen voorbehouden.

Annuleren cursus
Door NRG
NRG Opleidingen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, overmacht of
andere dringende redenen een cursus of (her)examen te annuleren of te verzetten naar een
latere datum. Hierover krijgt de cursist zo ruim mogelijk voor aanvang van de cursus bericht,
doch op z'n laatst vier weken voor de oorspronkelijke aanvangsdatum van de cursus. Het
gehele bedrag wordt kwijtgescholden indien de cursist geen inschrijving wenst voor deelname
aan een volgende cursus.
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Purchase Order (PO)

Door de cursist
Een annulering van de cursus of herexamen moet per e-mail doorgegeven worden aan
opleidingen@nrg.eu.
Bij annulering van de cursus zijn kosten verschuldigd. Als de aanmelding meer dan 4 weken
voor de aanvangsdatum van de cursus wordt geannuleerd, worden er geen kosten in
rekening gebracht. Bij annulering 4 weken voor aanvang van de cursus, maar tot 1 week voor
aanvang van de cursus bedragen de kosten 25% van het cursusgeld. Daarna is 50% van het
cursusgeld verschuldigd. Als annuleringsdatum wordt aangehouden de datum van ontvangst
e-mail.
Wanneer een cursist zich genoodzaakt ziet zich af te melden, mag hij of zij zijn of haar plek te
allen tijde zonder extra kosten door iemand van dezelfde organisatie laten vervullen. Dit dient
dan zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan opleidingen@nrg.eu.
Wanneer een cursist niet op de cursus verschijnt en niet geannuleerd heeft, wordt het gehele
cursusbedrag in rekening gebracht. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere
omstandigheden, hoeft een volgende cursus niet opnieuw betaald te worden, NRG
Opleidingen beslist hierover.

