Inschrijf- en betalingsvoorwaarden
Inschrijven
Inschrijven verplicht tot betalen. U ontvangt per mail een bevestiging van uw inschrijving en in een separate
mail de factuur. Voorafgaand aan de nascholing ontvangt u ook per mail de toegangskaart en het eventuele
voorbereidende studiemateriaal.
Studiemateriaal
Het studiemateriaal is digitaal, zowel het eventuele huiswerk als de presentaties van de sprekers. Het
eventuele huiswerk ontvangt u tijdig. De presentaties ontvangt u zoveel mogelijk in de week voorafgaand
aan de nascholing. Niet alle sprekers stellen hun presentaties echter digitaal en tijdig beschikbaar. PIT Actief
zet zich in om u zo volledig mogelijk en tijdig van de presentaties te voorzien.
Betaling
De uiterste betaaldatum is zes weken voorafgaand aan de (eerste dag van de) nascholing. Indien u een
eenmalige machtiging afgeeft dan wordt het bedrag op de vervaldatum van uw rekening afgeschreven.
Bedenktijd
Conform de wet Overeenkomsten op afstand (koop op afstand) heeft u recht op 7 dagen bedenktijd. Deze
gaan in nadat uw inschrijving door ons is ontvangen. Als u binnen deze 7 dagen uw inschrijving annuleert
dan krijgt u het volledige reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort.
Annulering inschrijving
Bij schriftelijke annulering, anders dan in de bedenktijd, tot uiterlijk drie weken voor de (eerste dag van de)
nascholing bent u alleen de administratiekosten (€ 25,00) verschuldigd. Na die datum bent u het volledige
bedrag verschuldigd. U kunt de nascholing wel aan een collega overdragen, hieraan zijn geen kosten
verbonden.
Inschrijving wijzigen
Als een zelfde nascholing op verschillende data wordt aangeboden, dan kunt u uw inschrijving tot drie weken
voor de (eerste dag van de) nascholing (waarvoor u zich heeft ingeschreven), naar een andere datum
omzetten. Dit kan alleen voor dezelfde nascholing als op de andere datum nog plaatsen beschikbaar zijn.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inschrijvingen kunnen niet worden omgezet in een inschrijving voor
een andere scholing.
Als u binnen de termijn van drie weken, alsnog een andere datum kiest, dan worden € 25,00
administratiekosten in rekening gebracht.
Persoonlijke overmacht
Als u door persoonlijke onvoorziene omstandigheden (ziekte of calamiteit) op de cursusdag verhinderd bent,
dan kunt u in overleg met PIT Actief dezelfde nascholingsdag op een ander moment volgen. Dit kan alleen
als dezelfde nascholing binnen twee jaar nogmaals wordt aangeboden, als er nog plaatsen beschikbaar zijn
en tegen betaling van de gemaakte kosten door PIT Actief. Deze bedragen € 50,00 voor twee dagdelen en €
35,00 voor een dagdeel.
Annulering nascholing
Bij onvoldoende inschrijvingen kan PIT Actief de nascholing annuleren tot 30 dagen voor de (eerste dag van
de) nascholing. De praktijk leert dat dit zelden gebeurt. Bij annulering door PIT Actief krijgt u het reeds
betaalde bedrag per omgaande volledig teruggestort.
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Privacy
Uw gegevens worden alleen gebruikt door PIT Actief. PIT Actief gebruikt ze uitsluitend voor de
correspondentie over de nascholing waarvoor u zich heeft ingeschreven. Alleen als u bij inschrijving heeft
aangekruist dat u op de hoogte wil blijven, dan informeert PIT Actief u eventueel ook over andere
nascholingen.
Intellectueel eigendom
De presentaties tijdens een nascholing van PIT Actief zijn eigendom van de sprekers, overname is alleen
toegestaan na toestemming van de spreker.
Accreditatie
Bij geaccrediteerde nascholingen worden de deelname en de daarbij behorende accreditatiepunten binnen
30 dagen, na de laatste dag van de nascholing, toegevoegd voor de betreffende beroepsgroep. Indien de
betaling nog niet is ontvangen, dan worden de punten pas toegevoegd nadat de betaling is ontvangen.

