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CURSUSVOORWAARDEN JONGERIUS ACADEMY 
 
 
Inschrijving 
Wanneer u zich aangemeld voor een cursus of training van Jongerius Academy gelden onderstaande 
cursusvoorwaarden. 
Na het aanmelden ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving. 
 
Betaalwijze 
De kosten van een door Jongerius Academy georganiseerde cursus, training of workshop zijn exclusief 
BTW. Op de dag van de cursus verzenden wij de factuur. Betaling van deze factuur dient binnen 14 dagen 
na ontvangst plaats te vinden. 
  
Annuleringsregeling 
In het geval dat een aanmelder onverhoopt toch niet deel kan nemen aan een door Jongerius Academy 
georganiseerde cursus, training of workshop, dan dient de afmelding van deelname schriftelijk te gebeuren 
per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail. 

• Wanneer u tot 14 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, zijn hieraan voor u geen kosten 
verbonden. 

• Wanneer u tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, zal door Jongerius 
Academy 50% van het cursusgeld aan u in rekening worden gebracht. 

• Wanneer u binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, zal door Jongerius Academy het 
volledige cursusgeld aan u in rekening worden gebracht. 

Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om een plaatsvervanger deel te laten nemen aan de cursus waarvoor 
is ingeschreven. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht, wel wordt Jongerius Academy 
hiervan tijdig in kennis gesteld (per e-mail). 
 
Het is mogelijk dat een cursus, training of workshop bij onvoldoende deelnemers door Jongerius Academy 
zelf wordt geannuleerd of verplaatst naar een andere datum. Ook kan ten gevolge van een situatie van 
overmacht een geplande cursus, training of workshop door Jongerius Academy worden geannuleerd. 
Wanneer er sprake is van een annulering door Jongerius Academy, zijn hier geen kosten aan verbonden. 
 
Uitsluiting van deelname 
Jongerius Academy behoudt zich het recht voor om, onder opgaaf van redenen, een deelnemer uit te sluiten 
van deelname aan de cursus. 

 

 


