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Aanmeldingsformulier online seminar 
Ingevulde formulier svp mailen naar info@cva.nl  
 
Persoonlijke gegevens 
 
Achternaam:  ....................................................................................................................................  
 
Voornaam: ....................................................................................................................  Dhr./Mevr. 
 
Straat & Huisnummer:  ......................................................................................................................  
 
Postcode & Woonplaats:   .................................................................................................................  
 
Telefoon vast:  ..................................................................................................................................  
 
Telefoon mobiel:  ..............................................................................................................................  
 
E-mail:  .............................................................................................................................................  
 
Volgde u al eerder cursus bij CVA?    □   ja       □ nee 

________________________________________________________________________ 

Gegevens online seminar 
 
Seminar:  ..........................................................................................................................................  
 
Datum:  .............................................................................................................................................  
 
Aantal deelnemers:  ..........................................................................................................................  

_____________________________________________________
Gegevens werkgever 
 
Organisatie:   ....................................................................................................................................  
 
Naam contactpersoon: ..................................................................................................  Dhr./Mevr. 
 
Adres/Postbus:  ................................................................................................................................  
 
Postcode en Plaats:  .........................................................................................................................  
 
Telefoon:  ..........................................................................................................................................  
 
E-mail:  .............................................................................................................................................  
 
 
Plaats en datum        Handtekening
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Leveringsvoorwaarden  
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1. Totstandkoming van de opdracht 
De opdracht wordt aanvaard indien de offerte volledig is geaccepteerd en er overeenstemming bestaat over de 
inhoud en uitvoeringscondities, dan wel indien er onvoorwaardelijk is ingeschreven op het inschrijfformulier. Bij 
totstandkoming van een opdracht geeft opdrachtgever of deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren. 

 
2. Annulering en vervanging 
Kosteloze annulering van een cursus of van de huur van een docent of leslokaal is mogelijk tot 30 dagen voor 
aanvang van de opdracht. Bij annulering tussen 14 en 30 dagen voor aanvang van de opdracht is 50% van het 
bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opdracht is het volledige bedrag 
verschuldigd. Bij verhindering of ziekte van de deelnemer kan kosteloos een plaatsvervanger worden gestuurd, 
mits deze over voldoende voorkennis voor de betreffende cursus beschikt. 
  
3. Doorgang cursus 
De cursusplanning is gebaseerd op een minimum aantal deelnemers van drie. Onvoorziene omstandigheden als 
ziekte daargelaten, streeft CVA Informatica Opleidingen ernaar om een geplande cursus altijd te laten doorgaan. 
Bij minder dan drie deelnemers wordt van tevoren contact opgenomen met de opdrachtgever of deelnemer om in 
onderling overleg een passende oplossing te zoeken. De cursus kan dan worden ingekort of de inschrijving wordt 
doorgeschoven naar een volgende datum. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus tóch moet worden 
geannuleerd, aanvaardt CVA Informatica Opleidingen geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die 
voortvloeit uit deze annulering. Het reeds betaalde geld zal worden teruggestort. 
 
4. Honorering 
Als honorarium geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Genoemde 
bedragen zijn gebaseerd op standaardwerkzaamheden voor een opdracht. Overige en extra werkzaamheden 
worden in rekening gebracht volgens het daarvoor geldende tarief. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 
eventuele reis- en verblijfkosten. Voor reiskosten wordt € 0,30 per kilometer in rekening gebracht; verblijfskosten 
worden apart doorbelast. Alle cursusbedragen zijn vrijgesteld van BTW. 
 
5. Betaling 
De uiterste betaaldatum is 14 dagen na de factuurdatum. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de 
opdrachtgever. 
 
6. Uitvoeringscondities 
Indien de cursus op locatie van de opdrachtgever wordt verzorgd, maakt CVA Informatica Opleidingen afspraken 
met de opdrachtgever over de voorwaarden waaraan de lokalen en computers moeten voldoen. Als op de 
cursusdagen blijkt dat deze voorwaarden niet zijn vervuld, kan de kwaliteit van de cursus niet worden 
gewaarborgd. CVA Informatica Opleidingen behoudt dan het recht voor de cursus niet te geven en de gemaakte 
kosten te factureren. 
 
7. Cursusmateriaal 
Op het bij de cursussen en instructies verstrekte lesmateriaal rust het copyright van CVA Informatica Opleidingen. 
Het is opdrachtgever niet toegestaan één en ander te kopiëren zonder voorafgaande toestemming, noch met 
behulp van dit materiaal intern dan wel extern cursussen te verzorgen. 
  
8. Vertrouwelijkheid 
CVA Informatica Opleidingen zal ten aanzien van het gebruik van de in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis 
gekomen informatie alle zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Indien de 
opdrachtgever aangeeft dat informatie een vertrouwelijk karakter heeft, zal CVA Informatica Opleidingen deze ook 
als zodanig behandelen. 
 
9. Examen 
CVA Informatica Opleidingen staat borg voor de kwaliteit van haar cursussen. Bij een cursus waarvoor een 
examen moet worden afgelegd zal CVA Informatica Opleidingen haar uiterste best doen om samen met de 
deelnemer een positieve uitslag te bewerkstelligen. Mocht onverhoopt het examen niet worden gehaald, dan kan 
de desbetreffende cursus kosteloos opnieuw worden gevolgd, mits de deelnemer 80% van de lestijd aanwezig is 
geweest en de verplichte literatuurlijst voor de cursus intussen niet is gewijzigd. Het examengeld echter wordt 
altijd opnieuw in rekening gebracht.  
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