ACD-Opleiding 2020-2021

Stralingsveiligheid (NCSV)

Nationaal Centrum voor

Informatie over inschrijven, betaling en annuleren

Onderstaande bepalingen gelden voor deelnemers die zich individueel of in opdracht van de werkgever
aanmelden voor de opleiding tot Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van Algemeen
Coördinerend Deskundige (ACD).

Inschrijving
Een inschrijving via het online inschrijfformulier op deze website is slechts een vooraanmelding. Door het
ingevulde inschrijfformulier te printen, te laten ondertekenen door degene die financieel verantwoordelijke is en
per e-mail aan het NCSV-secretariaat te sturen, wordt de inschrijving definitief. Na de administratieve
verwerking, ontvangt de deelnemer per e-mail een definitieve bevestiging van inschrijving van het NCSVsecretariaat. De deelnemer is verantwoordelijk voor correcte vermelding van alle persoonlijke gegevens en de
benodigde gegevens voor financiële afhandeling. Indien de deelnemer tijdens of kort na de opleiding verhuist,
is het belangrijk het gewijzigde adres aan het NCSV-secretariaat door te geven.

Betaling opleidingskosten
Een factuur wordt voor aanvang van de opleiding aan de financieel verantwoordelijke gezonden. De
aanmeldende instantie blijft juridisch aansprakelijk voor de betaling van de opleidingskosten, ongeacht
eventuele verandering van werkgever van de deelnemer. Indien de factuur niet betaald is op het moment van
diplomering, wordt het diploma achtergehouden. Dit geldt tevens voor particulieren die zich voor eigen
rekening aanmelden.
Onze opleidingen kennen geen slagingsgarantie, ook indien de deelnemer niet slaagt voor het examen
dient de volledige prijs te worden betaald.
Bij het aangaan van een betalingsverplichting gelden de Algemene Voorwaarden van de TU Delft,
waaronder de overeenkomst geschiedt. Inkoopvoorwaarden van derden worden verworpen. Er is geen
mogelijkheid tot het ontvangen van pro-forma facturen.
Het is mogelijk de factuur over 2 jaren te splitsen, dit dient aangegeven te worden in het opmerkingenveld op het inschrijfformulier.
De factuur kan ook in delen betaald worden. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar
debiteuren-finance@tudelft.nl met als onderwerp ‘afbetalingsregeling en het factuurnummer’.
De afdeling SSC Finance van de TU Delft stelt dan een regeling op papier die ondertekend dient te
worden.

Annuleren opleiding
Door het NCSV/LUMC Boerhaave Nascholing

Het Education & Training Centre van het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid en LUMC Boerhaave
Nascholing behouden zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijving, overmacht of andere dringende
redenen de opleiding te annuleren of te verzetten naar een latere datum. Hierover krijgt de deelnemer zo ruim
mogelijk voor aanvang van de opleiding bericht, doch uiterlijk twee weken voor de oorspronkelijke
aanvangsdatum van de opleiding. Het gehele bedrag wordt gerestitueerd indien de deelnemer geen inschrijving
wenst voor deelname aan de verplaatste opleiding of een volgende opleiding.
De ACD-opleiding zal doorgaan bij het benodigde minimum aantal van 18 deelnemers.

Door de deelnemer
Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de
bedenktijd van 14 dagen. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen.
Bij annulering meer dan zes weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag (vóór 18 mei 2020) volgt
restitutie van 90% van het totale cursusbedrag.
Bij annulering binnen de zes weken voor aanvang van de eerste opleidingsweek (na 18 mei 2020) berekenen
wij 25% annuleringskosten à € 7.875,-.
Bij betaling in termijnen, dienen alle termijnen voor de laatste opleidingsdag betaald te zijn.
Restitutie van de opleidingskosten is niet mogelijk als de deelnemer tussentijds besluit niet langer aan de
opleiding deel te nemen. De nog openstaande termijnen dienen in geval van beëindiging van deelname te allen
tijde door de deelnemer betaald te worden.
Als annuleringsdatum wordt aangehouden de datum van het poststempel dan wel de datum van ontvangst in
het e-mailbericht.
Wanneer een deelnemer niet op de opleiding verschijnt en niet heeft geannuleerd, wordt het gehele bedrag in
rekening gebracht.
Zolang een aanmelding nog niet door middel van een getekende inschrijving is bevestigd, wordt deze gezien
als vooraanmelding en zijn er nog geen kosten verschuldigd bij annulering. Een vooraanmelding geeft geen
garantie op een plek!

