Algemene voorwaarden deelname scholing
Door inschrijving dan wel het fysiek bezoeken van de scholing verklaart de deelnemer zich
onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene scholingsvoorwaarden.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden deelname scholing wordt verstaan onder:
MS Zorg Nederland: organisatie die streeft naar optimale zorg en begeleiding voor mensen met de
neurologische aandoening Multiple Sclerose en hun naasten. MS Zorg Nederland staat als stichting
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 57475504.
Scholing: Hieronder vallen de volgende scholingen: basisscholing en nascholing.
Deelnemer: degene die zich inschrijft voor een MS Zorg Nederland scholing en/of de scholing bezoekt.
Artikel 2 Inschrijving
Inschrijvingen voor MS Zorg Nederland scholingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst
tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. De basisscholing kent daarnaast een selectiebeleid.
Lees meer over het selectiebeleid op onze website op de pagina ‘Voor de professional – Lid worden’.
Door inschrijving dan wel het fysiek bezoeken van de scholing verklaart de deelnemer zich
onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene scholingsvoorwaarden.
Artikel 3 Betaling
Een inschrijving voor de scholing is definitief zodra MS Zorg Nederland deelname van de aanmelder
aan de betreffende scholing heeft bevestigd. Bij een definitieve inschrijving verplicht men zich tot
betaling van het volledige bedrag.
Betaling is mogelijk na facturering door middel van een directe bankoverschrijving. Betaling van
deelnamekosten dient te geschieden voorafgaand aan een scholing, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
Artikel 4 Annulering door deelnemer
Na betaling is men definitief ingeschreven voor deelname aan de scholing. Annulering van deelname
aan een scholing dient middels een e-mailbericht aan info@mszorgnederland.nl kenbaar gemaakt te
worden. Bij afmelding is de volgende regeling van toepassing:

Wanneer men zich meer dan 30 dagen voor de start van de scholing afmeldt, wordt enkel € 25
administratiekosten in rekening gebracht.

Bij afmelding binnen 30 dagen vóór aanvang van de scholing, wordt het gehele bedrag in
rekening gebracht.

Aanmelding is op persoonlijke titel. De deelnemer kan niet zomaar een vervanger in zijn plaats
sturen. Hiervoor dient vooraf toestemming te worden gevraagd bij MS Zorg Nederland via een
e-mailbericht aan info@mszorgnederland.nl.
Artikel 5 Annulering door MS Zorg Nederland
MS Zorg Nederland behoudt zich het recht voor om een scholing te annuleren, een passend
alternatief te bieden of de datum te verzetten, bijvoorbeeld in geval van te weinig deelnemers of
uitval van een docent of andere overmacht, zonder dat MS Zorg Nederland gehouden is tot enige
vorm van schadevergoeding. Deelnemers krijgen dan de mogelijkheid gebruik te maken van het
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passend alternatief, de scholing op een andere datum te volgen of hun reeds betaalde bedragen
teruggestort te krijgen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
Voor zover MS Zorg Nederland aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van
aansprakelijkheid/schadevergoeding door MS Zorg Nederland maximaal beperkt tot de prijs van de
gevolgde scholing, waarmee de schade een verband heeft. Los van het bovenstaande wordt de
aansprakelijkheid van MS Zorg Nederland voor schade ten gevolge van verlies, beschadiging of
diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar de scholing meegebrachte goederen uitdrukkelijk
uitgesloten. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden enkel voor zover door de wet
toegestaan.
Artikel 7 Disclaimer
Alle door MS Zorg Nederland dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen,
(programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn
vrijblijvend. MS Zorg Nederland spant zich ervoor in dat de inhoud en organisatie van scholingen zo
goed mogelijk worden verzorgd. MS Zorg Nederland is echter niet aansprakelijk voor desondanks
opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van deze scholingen. Zij is
evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van deze
scholingen.
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de scholing en op alle in
verband daarmee door MS Zorg Nederland uitgegeven folders, brochures en dergelijke berusten
uitsluitend bij de eigenaar. Alle verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor
eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen
informatie/materialen hier buiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar
te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst
met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht op intellectuele eigendom
ten aanzien van scholingen en de in het kader daarvan door MS Zorg Nederland aangeboden
informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Artikel 9 Geheimhouding
Alle deelnemers, docenten en medewerkers van scholingen van MS Zorg Nederland verplichten zich
tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de scholing van elkaar
verkrijgen.
Artikel 10 Accreditatie
Per scholing wordt kenbaar gemaakt of accreditatie is aangevraagd dan wel toegekend, voor welke
beroepsgroep(en) en voor hoeveel accreditatiepunten. Toewijzen van accreditatiepunten vindt
alleen plaats indien de deelnemer heeft deelgenomen aan het volledige programma van de scholing
en, indien van toepassing, voldoet aan de beoordelingseisen.
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