Algemene voorwaarden met betrekking tot
vormingsactiviteiten in open aanbod
Inschrijvingen en bevestigingen
Inschrijven kan enkel via het inschrijvingsformulier dat onder elk vormingsaanbod op de website
(www.dementie.be/paradox) terug te vinden is. Na verzending van de gegevens ontvangt u een
automatische bevestigingsmail.
Deze mail geldt als bevestiging van de inschrijving! Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden.
Indien u geen auto reply ontvangen hebt, neemt u best contact op met paradox@dementie.be of 09
233 14 38

Facturatie en betaling
Na inschrijving ontvangt u een factuur. Die factuur dient voor de vermelde vervaldatum betaald te
worden. Vermeld de opgegeven mededeling bij de overschrijving.
In geval van late inschrijving dient het verschuldigde bedrag betaald te zijn voor de start van de
opleiding. Een betalingsbewijs is in dit geval vereist ter bevestiging van de inschrijving.

Annulering
Annulering door ECD Paradox
ECD Paradox behoudt zich het recht voor om opleidingen/activiteiten te annuleren wanneer er
onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer overmacht optreedt. In dat geval wordt u daar tijdig van
op de hoogte gesteld en wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort of samen gezocht naar
een mogelijk alternatief.
Annulering door een deelnemer
Een annulering van deelname aan een vormings-/begeleidingsactiviteit gebeurt uitsluitend
schriftelijk of per mail.
Bij een annulering langer dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt € 15 administratiekosten
aangerekend.
Voor een annulatie minder dan 14 dagen voor het begin van de activiteit, dient het volledige
inschrijfbedrag betaald te worden.
Indien men niet aanwezig is op de ingeschreven vormings-/begeleidingsactiviteit, blijft het volledige
cursusgeld verschuldigd.
Indien de factuur nog niet betaald werd, krijgt u alsnog de vraag de (administratie)kosten over te
maken.
Een collega kan kosteloos de plaats innemen van een verhinderde ingeschreven deelnemer. Deze
verandering dient vooraf te worden doorgegeven via paradox@dementie.be

Foto’s
Op vormingsactiviteiten worden soms foto’s genomen die gebruikt kunnen worden andere
initiatieven van ECD Paradox – website, vormingen, presentatie. Indien u dit niet wenst, kan u dit
vooraf kenbaar maken.

Ondersteuning
Heeft u speciale hulp of ondersteuning nodig? Laat het ons vooraf weten hoe we kunnen helpen.

Praktische informatie
Alle informatie omtrent start- en einduur, locatie, programma kan u terugvinden op de
webaankondiging via www.dementie.be/paradox

Vormingsattest
Bij vormingen in open aanbod, krijgen alle deelnemers vormingsattesten na afloop van de vorming.

Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de administratieve afhandeling van de inschrijving.
Het mailadres wordt opgenomen in onze verzendlijst voor de nieuwsbrief.
De verkregen persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

Auteurs- en eigendomsrecht
Van het door ECD Paradox verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.
Niets uit de uitgave(n) mag openbaar gemaakt worden in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter
beschikking te stellen.

