
 

 

VOORWAARDEN IRO/DOB-ACADEMY CURSUS 

Nederlands 
  Na uw aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging 

  De factuur wordt u separaat toegezonden 

  De cursus is inclusief lesmateriaal en lunch 

  Indien 10 werkdagen voorafgaand aan de geplande cursus het aantal deelnemers < 6 is, zal door IRO/DOB-
Academy bepaald worden of de cursus wel/niet doorgaat 

  Indien de cursus wordt geannuleerd door IRO/DOB-Academy, zal - in overleg met de deelnemer - hij/zij 
doorschuiven naar een andere cursusdatum 

  IRO/DOB-Academy hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden richting deelnemers: 

 Als een deelnemer de cursus 2-4 weken voor aanvang van de cursus annuleert, is hij/zij 50% van het 
cursusgeld verschuldigd 

 Als een deelnemer minder dan 2 weken voor aanvang annuleert, is hij/zij 100% van het cursusgeld 
verschuldigd 

 Indien IRO/DOB-Academy niet in staat is om de cursus op de datum zoals in de bevestigingsmail staat uit te 
voeren, om redenen buiten haar macht, wordt dit beschouwd als overmacht en dat ontheft IRO/DOB-
Academy van alle verplichtingen om de cursus uit te voeren op die datum. IRO/DOB-Academy zal zich 
redelijkerwijs inspannen om de cursus op een nieuwe datum uit te voeren, wanneer de omstandigheden die 
de overmacht situatie hebben veroorzaakt, zijn verstreken. Als dit echter niet mogelijk is, kan de 
overeenkomst door IRO/DOB-Academy schriftelijk worden opgezegd. 
De deelnemer wordt ontheven van de betalingsverplichting, maar heeft evenmin recht op eventuele 
schadeclaims 

 Niet aanwezig zijn op de dag van de cursus: 100% van het cursusgeld verschuldigd 

 Een vervanger is altijd mogelijk 

 
TERMS & CONDITIONS IRO/DOB-ACADEMY COURSE 

English 
  After your application you will receive a confirmation by e-mail 

  The invoice will be sent separately 

  The course fees include teaching materials and lunch 

  If 10 working days prior to the scheduled course the number of participants is 
< 6, IRO/DOB-Academy will determine if the course does/does not proceed 

  If the course is cancelled by IRO/DOB-Academy, the participant will move to another course date. 
Of course this will be in consultation with the participant 

  IRO/DOB-Academy applies the following cancellation policy to participants: 

 If a participant cancels the course between 2-4 weeks prior to the start of the course, he/she must pay 50% 
of the course fees 

 If a participant cancels less than 2 weeks prior to the start, he/she must pay 100% of the course fees 

 Cancellation of a course by IRO/DOB-Academy releases the participant of the payment obligation 

 If IRO/DOB-Academy is unable  unfit to execute the course on the date in the confirmation, due reasons 
beyond its control, this is considered as force majeure and will relieve IRO/DOB-Academy from any 
obligations to execute the course on that date.  
IRO/DOB-Academy will make every effort reasonably possible to execute the course on a new date when 
the circumstances leading to the force majeure situation have passed. If however, this is not possible, the 
contract may be terminated by IRO/DOB-Academy in writing. The participant will be relieved of the payment 
obligation, but is also not entitled to any damage claims 

 No show: full payment required 

 Replacement is always possible 

 


