Studiereglement Rijn IJssel Training & Opleiding
1. Aanmelding en inschrijving
1. Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en
ondertekend in bezit van Rijn IJsselTraining& Opleiding te stellen.Indie
gevallenwaarinhetcursusgeldwordtbetaalddoor de werkgever of een
andere instantie, dient het inschrijfformulier mede door deze te zijn
ondertekend in de daartoe bestemde ruimte ophetinschrijfformulier.De
deelnemerontvangtvervolgensvan Training& Opleiding een bewijs van
inschrijving. Vanaf het moment datdeinschrijvingdoorTraining&Opleiding
isontvangen,ishet studiereglementvantoepassing.Vanafditmoment
bestaatbij
de deelnemer de verplichting tot betaling van het cursusgeld, met
inachtneming vanhetgesteldeinartikel5en8vandit
studiereglement.
2. Na inschrijving heeft u recht op de wettelijke bedenktermijn. Dit betekent
dat u de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgavevanredenen
teontbindengedurende14kalenderdagen, vanafhetmomentdatwijde
inschrijvingdefinitiefaanu bevestigd hebben (herroepingsrecht). U
maaktgebruik van het
herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een
ondubbelzinnigeverklaringtesturendatudeovereenkomstwilt ontbinden.
Daarnaheeftunog14kalenderdagendetijdomhet eventueel ontvangen
studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De
kosten van het retour zenden zijn vooruw rekening; bewaart uhet
verzendbewijs zorgvuldig totuvan Training & Opleiding een bericht van
ontvangst van het lespakket hebt gekregen.
2. Deelnemerslijst
Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in de volgorde van
ontvangst van het inschrijfformulier.
3. Toelating
Indien voor een cursus in de cursusgids toelatingsvoorwaarden zijn
gesteldindevormvandiploma’s,certificatene.d.,dientbij inschrijving
eenkopievandevereistediploma’steworden bijgesloten. Rijn IJssel
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het
geval een deelnemer die formeel niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet,
toch toegelaten wordt.
4. Aantal aanmeldingen
Voor iedere cursus is eenminimum en een maximum aantal deelnemers
vastgesteld. Rijn IJssel Training & Opleiding behoudt zichhetrechtvoorbij
onvoldoendeinschrijvingendecursus:
• Teverplaatsen naar een latere datum, waarvan de deelnemer z.s.m. schriftelijk
of telefonisch bericht krijgt;
• Teannuleren,waarbij restitutie plaatsvindt van reeds betaalde
cursusgelden.
5. Betaling
Het cursusgeld dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden
overgemaakt op het bankrekeningnummer van Rijn IJssel. Bij niet, niet
tijdig of niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen kan Rijn
IJssel de toegang tot de cursus aan de deelnemer ontzeggen, totdat aan
de betalingsverplichting is voldaan. Blijft de deelnemer, werkgever of
andere betalende instantie in gebreke, dan wordt de inschrijving van de
deelnemer nietig verklaard. De werkgever of andere instantie blijft
echter verplicht tot betaling van het cursusgeld alsmede van door Rijn
IJssel gemaakte incasso en bijkomende kosten.
Op schriftelijk verzoek van de deelnemer, werkgever of andere
betalende instantie is gespreide betaling bespreekbaar. De afspraken
hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd in een
betalingsovereenkomst. Bij verzuim van lessen door de deelnemer,
ongeacht de reden, ontstaat geen recht op gehele of gedeeltelijke
restitutie van het cursusgeld.

6. Lesrooster
Voor de start van de cursus verstuurt Rijn IJssel Training & Opleiding een
lesrooster,waarinlesdataenlestijdenzijnopgenomen.
Training&Opleidingbehoudtzichhetrechtvooromhetlesroosterom
organisatorische redenen tussentijds te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen,
ongeacht de oorzaak, rust op Training & Opleiding geen andere verplichting dan het
organiseren van inhaallessen tot de omvang van de uitgevallen lessen.
7. Lesmateriaal
Hetlesmateriaalisnabetalingvanhetverschuldigdecursusgeld eigendom
van de cursist, met dien verstande dat het auteursrecht daarvan is uitgesloten.
Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmeeniettoegestaan.Geheleof
gedeeltelijkevermenigvuldiging isuitsluitendtoegestaannaschriftelijke
toestemmingenonder voorwaarden van Rijn IJssel Training & Opleiding.
8. Annuleringsregeling
Annulering van de inschrijving is onder de volgende voorwaarden mogelijk:
• Annuleringdientschriftelijk,bijvoorkeuraangetekend, te
geschieden.
• Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus zijn geen kosten
verschuldigd.
• Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de cursus is
50% van devolledige cursuskosten verschuldigd.
• Bij achterwege blijven van annulering of bij annulering na aanvang vande
cursuszijndevolledigecursuskostenverschuldigd.
• RijnIJsselTraining&Opleidingkanbesluitentoteengedeeltelijke teruggave
vanhetcursusgeldbijtussentijdseannuleringingeval van ziekte van de
deelnemer. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend.
• Ingevalvan overlijden van de deelnemerwordt deovereenkomst
onmiddellijkontbondenenzal,naontvangstvanschriftelijk bericht, het
resterende cursusgeld worden gerestitueerd aan de rechthebbenden.
9. Verhindering
Indiendoorziekteofeenanderezwaarwichtigeredendedeelnemer verhinderd
isdegeheleofgedeeltelijkecursusbijtewonen,magdeze zichlatenvervangen.
HiervandientRijnIJsselTraining&Opleiding schriftelijk op de hoogte te worden
gesteld voordat de vervanging plaats vindt. Op grond van vervanging kan de
deelnemer geen recht op gehele ofgedeeltelijkerestitutievanhetcursusgeld
doengelden.
10. Overige bepalingen
• Alle gegevens die in brochures, cursusinformatie en cursusgids staan

vermeld,wordengeachttotditstudiereglementte behoren,voor
zoverzijbetrekkinghebbenopdecursusdiede deelnemer volgt.
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het bestuur
van Rijn IJssel beslist.
11. Geschillen
EventuelegeschillentussendedeelnemerenRijn IJssel, dienietin onderling
overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, dienen te worden
voorgelegd aande klachtencommissie van Rijn IJssel.

