Inschrijfvoorwaarden
De inschrijfvoorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Stichting LiS TOP, hierna te noemen “LiS Academy”.
Aanmeldingen
U kunt zich alleen schriftelijk voor een cursus, training of examen inschrijven. Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend
te zijn. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst bij LiS Academy. Bij over-intekening wordt uw inschrijving, uiteraard in
onderling overleg, doorgeschoven naar de volgende cursus-, training- of examendatum. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u
een bevestiging en wordt u nader bericht over de te volgen cursus, training of examen. Er geldt een bedenktijd van vijf 5 werkdagen vanaf
het moment dat LiS Academy u de inschrijving heeft bevestigd. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen
ontbinden door schriftelijk LiS Academy te informeren. LiS Academy houdt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een cursus,
training of examen te annuleren.
Inhoud en samenstelling
Elke cursus, training of examen van LiS Academy wordt op continue basis geëvalueerd aan de hand van opgedane ervaringen. LiS Academy
behoudt zich daarom het recht voor alle maatregelen te nemen die het niveau van de cursus, training of examen kunnen optimaliseren.
Prijzen en betaling
De prijs van de cursus, de training of het examen en de prijzen van boeken, gereedschappen en externe examens zijn vermeld zoals deze
op het moment van het drukken van brochures en losbladige informatie bekend waren. Indien leveranciers, uitgevers of andere derden
hun prijzen tussentijds wijzigen, worden de gewijzigde prijzen in rekening gebracht. De cursus-, trainings- of examengelden dienen voor
aanvang van de cursus, training en/of examen te worden voldaan op de rekening /IBAN NL91 RABO 0154 3504 43 t.a.v. Stichting LiS TOP
o.v.v. LiS Academy en de naam of code van betreffende cursus, training of examen, tenzij anders overeengekomen.
Auteursrecht en intellectueel eigendom
Het auteursrecht op het door LiS Academy aangeboden materiaal berust bij de betreffende auteursrechthebbenden. Het materiaal mag
niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of enige andere wijze zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van LiS Academy. Rechten van intellectueel eigendom die ontstaan op werken die tijdens de
cursussen, trainingen of examens van LiS Academy door de deelnemers zijn ontwikkeld, zijn door inschrijving volledig overgedragen aan
LiS Academy. Eventuele inkomsten uit exploitatie van die rechten zullen ten goede komen aan de scholing en training van deelnemers van
LiS Academy.
Annuleringsregeling
Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden bij de directie van LiS Academy onder vermelding van een geldige reden. Bij
een annulering die langer dan vier weken maar korter dan zes weken vóór de aanvang van de cursus, de training of het examen
plaatsvindt, worden alleen de eventuele logieskosten in rekening gebracht. Bij een annulering van vier weken tot een week vóór de
aanvang van de cursus, de training of het examen wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Indien een annulering de week
voorafgaand aan de aanvang van de cursus, de training of het examen plaatsvindt, worden de deelnamekosten volledig in rekening
gebracht. Bij examens is annulering niet mogelijk en is het gehele examengeld verschuldigd. De aspirant-deelnemer is gerechtigd voor
aanvang van een cursus of training een plaatsvervanger voor deelname aan te wijzen, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen.
Voor een examen is dit niet mogelijk. LiS Academy behoudt zich het recht voor een cursus, training of examen uit te stellen of af te gelasten
indien er te weinig inschrijvingen zijn of als er geen geschikte docent beschikbaar is. LiS Academy bepaalt het minimum en maximum aantal
deelnemers per cursus, training en examen. LiS Academy zal reeds betaalde (aan)betalingen voor afgelaste cursussen, trainingen of
examens retourneren. Bij uitstel van een cursus, training of examen staat het de inschrijver vrij om zijn/haar inschrijving in te trekken per
schriftelijke melding LiS Academy. In dergelijke gevallen zal LiS Academy reeds betaalde cursus-, training- of examengelden restitueren.
Aansprakelijkheid
Deelnemers kunnen LiS Academy op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor geleden schade.
Beroep
Indien een deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van een cursus, training of examen of wanneer LiS Academy haar verplichtingen in
deze niet nakomt, kan dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de directie van LiS Academy.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
LiS Academy maakt u in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens erop attent dat de door u verstrekte gegevens worden
opgenomen in onze (klanten)administratie. LiS Academy gebruikt uw gegevens alleen om u te blijven informeren over de diensten van
LiS Academy of daaraan gerelateerde zaken. LiS Academy verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen
dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk laten weten aan LiS Academy.
Wijziging voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door LiS Academy worden gewijzigd. LiS Academy zal
wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op de website van LiS Academy.
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