Voorwaarden bij inschrijving Leergang Corporate Antropologie
Zie voor de volledige algemene voorwaarden en klachtenregeling van de Academie voor
Organisatiecultuur de website. Bij inschrijving ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.
Inschrijven:
Door inzenden van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden
en de factuur te voldoen.
Graag ontvangen wij bij het formulier ook een biografie van je (kort C.V.) en een foto voor op de
deelnemerslijst.
De inschrijving is definitief na bevestiging van ons.
Deelname:
De leergang start bij een minimum van 9 deelnemers. Bij een tekort aan deelnemers word je
daarvan uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het eerste blok op de hoogte gesteld en worden reeds
betaalde deelnamekosten binnen 30 dagen teruggeboekt.
Investering:
De kosten voor deelname aan dit programma zijn € 8.000,-. Vrijgesteld van BTW i.v.m. CRKBO
registratie. Dit bedrag is inclusief verblijfskosten en literatuurpakket.
De deelnamekosten ontvangen wij graag op rekeningnummer NL38 ABNA 0617 4902 36 van de ABN
AMRO te Soest t.n.v. Academie voor Organisatiecultuur. Je ontvangt een factuur. We verzoeken je
de factuur binnen de aangegeven termijn te voldoen.

Annulering en verhindering:
Bij annulering is het mogelijk, mits na overleg, voor een vervanger te zorgen. Annuleren is uitsluitend
aangetekend mogelijk tot zes weken voor aanvang van de leergang. Hiervoor wordt een bedrag van
€ 125,-- annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf 6 weken voor aanvang van de leergang zijn
volledige kosten verschuldigd.

Wij gaan er van uit dat je alle dagen aanwezig bent. Als je door omstandigheden toch een blok van de
leergang mist, is het helaas niet mogelijk om dat blok bij een andere groep in te halen en volgt geen
restitutie van deelnamekosten.
Locatie:
ISVW in Leusden

http://www.landgoedisvw.nl
Je verblijft op een eigen kamer met eigen badkamer. Alle maaltijden inclusief.
Privacy statement:
Je gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op
een andere manier openbaar gemaakt. Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en foto worden
op een deelnemerslijst vermeld. Geef alsjeblieft bij aanmelding aan als je dit niet wilt.
Wij gaan zorgvuldig om met alle (bedrijfs)informatie en casuïstiek die je ons toevertrouwt. Ook van
jou verwachten we geheimhouding over hetgeen je in gesprek

