Inschrijfformulier cursus Coöperatief Organiseren met Netwerkprogramma’s
Datum start cursus:
Neem voor actuele data contact op.

Persoonlijke gegevens
Naam
Voornaam
Voorletters en evt. titel
Naam praktijk of thema
Adres
Postcode
Woonplaats
Mobiel
Emailadres
Website

Geef een korte motivatie voor het volgen van de cursus

Geef een eerste idee van het thema en de context voor je netwerkprogramma tijdens de cursus

Bevestiging inschrijving en plaatsing
Plaatsing is op volgorde van aanmelding. De aanmelding is pas definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt.
Na insturen van het inschrijfformulier ontvangt u een factuur. Inschrijfgeld is € 1250 (geen BTW).
Plaats

Datum

Handtekening
Privacy
0 Ik geef toestemming om gegevens te verwerken volgens de bijgevoegde privacyverklaring.
0 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.
Koninginneweg 98
1241CX Kortenhoef
035-6564636

NL51 Rabo 0136 8519 75
BTWnummer NL 8185.03.725.B.01
KvK 08164258

Stichting Eigentijdse verbindingen
www.eigentijdseverbindingen.nl
contact@eigentijdseverbindingen.nl

Leveringsvoorwaarden cursus Coöperatief Organiseren met Netwerkprogramma’s
Contract
∙ De cursus bestaat uit 10 dagdelen die in een periode van 6 maanden worden aangeboden. De planning daarvoor
wordt bij aanvang van de cursus samen met de cursisten gemaakt.
∙ De cursus geeft een basis voor het coöperatief organiseren met netwerkprogramma’s. De cursus geeft ook
toegang tot eventuele vervolgcursussen.
∙ Inschrijfgeld cursus is € 1250, vrij van btw en inclusief cursusmateriaal.
∙ De cursus is btw vrij omdat de Stichting opgenomen is in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
∙ Inschrijfgeld wordt vooraf voldaan, binnen vier weken na inschrijving en uiterlijk 8 weken voor de start van de
betreffende cursus.
∙ Na inzenden inschrijfformulier, ontvangt u een factuur.
∙ Voor uw inschrijving geldt een bedenktijd van twee weken, daarna bestaat een betalingsverplichting.
∙ Restitutie 75% van het inschrijfgeld bij schriftelijke annulering tot vier weken voor de start van de cursus. Daarna
is geen restitutie meer mogelijk.
∙ De deelnemer kan zich wel laten vervangen bij verhindering voor de volledige cursus.
∙ Bij tussentijds beëindigen of niet deelnemen aan een deel van de cursus bestaat geen recht op restitutie of
vervanging.
Condities
∙ De cursus start alleen bij voldoende inschrijvingen.
∙ De cursus gaat door bij minimaal vier inschrijvingen vier weken voor de start van de cursus.
∙ Het maximum aantal cursisten is acht personen.
∙ Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
∙ Bij onvoldoende aanmeldingen wordt in overleg de startdatum aangepast of geld gerestitueerd
Cursusleider en locatie
Stichting Eigentijdse Verbindingen behoudt zich het recht voor om een andere cursusleider in te zetten of een andere
locatie te bieden dan vooraf aangekondigd.
Cursusmateriaal
De Stichting Eigentijdse Verbindingen verzorgt in eigen beheer cursusmateriaal. De deelnemers kunnen het materiaal
vrij gebruiken met vermelding van Copyright Stichting Eigentijdse Verbindingen. Commercieel inzetten van het
materiaal is niet toegestaan.
Deelnemen
∙ De cursus is voor facilitators die coöperatief wil organiseren rond een actueel maatschappelijk thema met behulp
van een netwerkprogramma. Facilitators geven leiding aan het netwerkprogramma.
∙ De cursus volgt de stappen van het netwerkprogramma.
∙ De deelnemer werkt tijdens de cursus aan de hand van een eigen thema in een eigen praktijk.
∙ De investering om het netwerkprogramma in praktijk te brengen wordt bepaald door de deelnemer zelf.
∙ De inbreng van deelnemers in de bijeenkomsten wordt vertrouwelijk behandeld.
∙ Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor consequenties van gebruik van netwerkprogramma’s in hun praktijk.
∙ De cursus kent geen toetsing.
∙ De deelnemers ontvangen een certificaat bij volledige deelname aan de cursus én het uitvoeren van een
netwerkprogramma rond een actueel thema.
∙ De deelnemers worden lid van het netwerk van facilitators en ontvangen jaarlijks de uitnodigingen voor de
netwerkbijeenkomsten/vervolgcursussen.
Kwaliteit
De cursussen van de Stichting Eigentijdse Verbindingen worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd.
Klachten
Klachten worden naar vermogen persoonlijk en direct afgehandeld door de cursusleider en als dat niet lukt door de
directeur. U klacht wordt schriftelijk bevestigd, vertrouwelijk behandeld en in de regel binnen vier weken
afgehandeld, tenzij uitgebreider onderzoek nodig is. Dan wordt een andere datum met u afgesproken. Voor
beroepsmogelijkheid wordt de Raad van Toezicht van de Stichting ingeschakeld. Het oordeel van de Raad van Toezicht
is bindend en wordt binnen vier weken uitgevoerd. Klacht en afhandeling worden geadministreerd en twee jaar
bewaard.
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Privacyverklaring
Stichting Eigentijdse Verbindingen
Koninginneweg 98
1241CX Kortenhoef
Telefoon 035-6564636
KvK 08164258
BTWnummer NL 8185.03.725.B.01
NLRABO 0136 8519 75
https://eigentijdseverbindingen.nl
contact@eigentijdseverbindingen.nl
Doel gegevensvastlegging
Ten behoeven van de cursus en het netwerk van facilitators worden de adresgegevens van de deelnemers vastgelegd.
Het gaat om:
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon
Emailadres
Actuele thema en locatie voor uitvoering netwerkprogramma
Verstrekken van gegevens
De gegevens worden opgenomen in de digitale administratie van Eigentijdse Verbindingen en alleen verstrekt aan
cursusleiders en deelnemers cursus. De gegevens worden zonder afstemming met de deelnemer niet verstrekt aan
derden. De gegevens worden bewaard zolang de deelnemer lid blijft van het netwerk van facilitators.
De Stichting Eigentijdse Verbindingen maakt geen gebruik van cookies. De computer van de stichting is beveiligd met
een wachtwoord.
Deelnemers cursus ontvangen bovenstaande persoonlijke gegevens van elkaar voor uitwisseling van informatie en
samenwerking. De deelnemer ontvangt een nieuwsbrief zolang de deelnemer lid is van het netwerk van facilitators.
Indien lidmaatschap van het netwerk van facilitators eindigt worden gegevens verwijderd.
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