
Algemene voorwaarden Vertrouwen in je Klas, 
alle vormen van training met een Open Inschrijving 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Je wilt deelnemen aan een activiteit van Vertrouwen in je Klas met open inschrijving, omdat je jezelf als professional 
en/of als individu wilt ontwikkelen. De begeleiders begeleiden dit proces en schijnen waar nodig bij. De deelnemer 
is en blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces. 
We gaan er derhalve van uit dat je onderstaande onderschrijft als je deelneemt aan een van onze activiteiten: ‘Bij 
deelname aan een activiteit van Vertrouwen in je Klas blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten 
bij de deelnemer zelf. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. 
Noch de begeleider, noch Vertrouwen in je Klas kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte 
gevolgen van deelname aan de training.’

Inschrijving
Je kunt je aanmelden voor een training met het inschrijfformulier op onze website. Wanneer je inschrijfformulier 
binnen is, krijg je per email binnen drie werkdagen een bevestiging. 
Zo snel mogelijk daarna, maar minimaal één maand voor aanvang van de training ontvang je een factuur voor het 
te betalen bedrag. Zodra je betaling binnen is, is je inschrijving definitief. 

Annulering
Bij annulering door een deelnemer gelden de volgende kosten: 

• In alle gevallen brengen wij €25,- administratiekosten in rekening bij annulering.
• Mocht je zelf onverwacht niet kunnen, dan kan jij of je school wel iemand anders laten deelnemen. Dit is 

alleen mogelijk voor een traject als geheel (dus voor de hele training waarvoor je bent ingeschreven). 

Daarnaast gelden de volgende annuleringstermijnen en -tarieven: 
• Introductie workshop: Tot drie weken voor de workshop kun je de inschrijving ongedaan maken en betaal 

je alleen €25,- administratiekosten. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt het 
totaalbedrag in rekening te brengen. 

• Kennismakingstraining (één dag): Tot een maand voor de training kun je de inschrijving ongedaan maken 
en betaal je alleen €25,- administratiekosten. Bij annulering binnen één maand voor aanvang zijn wij ge-
noodzaakt het totaalbedrag in rekening te brengen. 

• Basistraining (drie dagen): Tot twee maanden voor de aanvang van de training kun je de inschrijving 
ongedaan maken en betaal je alleen €25,- administratiekosten. Bij annulering binnen twee maanden voor 
aanvang zijn wij genoodzaakt het totaalbedrag in rekening te brengen. 

Mochten wij, op basis van het aantal aanmeldingen, genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan krijg je ui- 
terlijk twee weken voor aanvang van de opleiding bericht. In dat geval storten wij het reeds overgemaakte bedrag 
binnen twee weken terug.

Wachtlijst
Is op het moment van jouw inschrijving de training volgeboekt, dan plaatsen wij je op de wachtlijst. Je krijgt hier- 
van direct bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat. 

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die een deelnemer van een van onze activiteiten aan ons verstrekt is vertrouwelijk en wordt door 
ons vertrouwelijk behandeld.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 20 april 2017.


