
 

 

 

Algemene voorwaarden 

1. Inschrijving 

Inschrijving geschiedt  via een digitaal aanmeldingsformulier op de website. Plaatsing geschiedt op volgorde 

van ontvangst. Pas na schriftelijke bevestiging van het secretariaat is uw inschrijving definitief.  

Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Indien u toelaatbaar bent wordt u dat 

meteen na afloop van het gesprek meegedeeld. U heeft daarna zelf nog 14 dagen bedenktijd. Indien u niet 

reageert binnen die 14 dagen gaan wij ervan uit dat uw inschrijving definitief is. 

2. Betaling 

Vóór aanvang van  de opleiding of cursus ontvangt u (of uw werkgever) een nota. De kosten dienen te worden 

voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. De kosten zijn vrij van btw aangezien het om 

scholingsactiviteiten gaat.  

3. Annulering door het IRIS 

Bij onvoldoende inschrijvingen of een situatie van overmacht behoudt IRIS zich het recht voor de opleiding of 

cursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden volledig gerestitueerd binnen één (1) maand na 

annulering. Het minimaal aantal deelnemers voor een opleiding of cursus is vastgesteld op zes (6).  

4. Annulering door de deelnemer 

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding of cursus waarvoor u zich heeft 

ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.  

Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de opleiding of cursus wordt € 60,50 

administratiekosten in rekening gebracht.  

Bij annulering korter dan twee maanden, maar langer dan één (1) maand voor aanvang van de opleiding of 

cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.  

Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding of cursus worden de volledige kosten van 

de opleiding of cursus in rekening gebracht.  

5. Geheimhouding/vertrouwelijkheid 

Alle gegevens die door de deelnemers en hun instanties worden versterkt, zullen vertrouwelijk worden 

behandeld conform de integriteitscode van Stichting Iris (http://www.stichtingiris.nl/?pageID=95) en de CAO 

VO 2016/2016, hoofdstuk 19.5  (https://www.vo-

raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/067/original/VOR_CAO_2016_WEB.pdf). 

Bovendien zijn de opleiders van wege hun lidmaatschap van de beroepsvereniging LVSC verplicht tot 

geheimhouding. (https://www.lvsc.eu/sites/lvsc/files/content/Gedragscode%20LVSC%20def.%202016.pdf). 


