LEVERINGSVOORWAARDEN
INDIVIDUELE INSCHRIJVINGEN
Deelnamekosten
De genoemde prijzen voor de Leergang voor Trainers, gelden per deelnemer en zijn;
• inclusief trainingsmateriaal;
• exclusief BTW en de kosten voor het conferentieoord.
Betalingen
KSG stuurt voorafgaand aan de Leergang een factuur voor de deelnamekosten naar
het door u opgegeven factuuradres. De deelnamekosten dienen voor de eerste dag
van de training te zijn voldaan.
Kosten conferentieoord
De kosten voor het arrangement en een eventuele overnachting worden door de
accommodatie rechtstreeks gefactureerd aan het door u opgegeven factuuradres
(8,50 administratiekosten) of door u afgerekend bij vertrek (gratis).
Als u niet blijft overnachten zijn de kosten:
€ 109,00 (eerste dag) en € 12,50 (luxe snack inclusief drankje)
€ 69,00 (tweede dag)
+ eventuele consumpties tijdens diner.
Als u wel blijft overnachten zijn de kosten:
€ 259,00 (tweedaags arrangement) en € 12,50 (luxe snack inclusief drankje)
+ eventuele consumpties tijdens diner.
Indien u een overnachting wenst te annuleren, dan kan dit tot uiterlijk een week
voorafgaand aan het blok kosteloos door een mail te sturen aan
info@ksgincompany.nl.
Annulering
Indien kandidaten hun deelname annuleren worden de volgende kosten in rekening
gebracht:
•
Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang training: € 75,-administratiekosten.
•
Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang: 50% van de
deelnamekosten.
•
Bij annulering binnen 2 weken voor de eerste trainingsdag de totale
deelnamekosten.
•
De annuleringsregeling vervalt wanneer u of uw organisatie voor een andere
deelnemer zorgt. In dit geval zal er met de vervanger een telefonisch
intakegesprek worden gevoerd.
Verschuiving
Indien kandidaten hun deelname willen verschuiven naar een volgende training kan
dat tot 4 weken voor aanvang kosteloos. Daarna worden de volgende kosten in
rekening gebracht:
•
tussen 4 en 2 weken voor aanvang € 75,-- administratiekosten;
•
binnen 2 weken voor aanvang 50% van de deelnamekosten.
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