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Scholingen worden uitsluitend gegeven aan installateurs of vakbekwame medewerkers van
bedrijven in de HVAC- en/ of industriële techniek.
Na het invullen van het inschrijfformulier ontvangt u een deelnamebevestiging per mail. De
inschrijving is definitief, indien u de factuur ontvangt voor de deelnamekosten.
De factuur voor de betreffende kosten voor deelname dient uiterlijk 14 dagen voor deelname
aan de scholing te zijn voldaan. Bij een inschrijving vlak voor de scholingsaanvang, dienen de
deelnamekosten eveneens voor aanvang van de scholing te zijn voldaan. Pas bij voldane
kosten heeft u recht op deelname.
Indien om welke reden dan ook de locatie van de scholing wordt gewijzigd, zijn hieraan geen
rechten te ontlenen. Er wordt immer getracht wijzigingen tijdig, doch zo snel als mogelijk,
kenbaar te maken aan deelnemers.
In het geval van verplaatsen van de scholing naar een nader tijdstip, heeft deelnemer het
recht de inschrijving in te trekken waarop teruggave van de scholingskosten zal geschieden.
Bij annulering van de inschrijving binnen 14 dagen voor het de dag waarop de scholing
plaatsvindt of bij het niet verschijnen op de scholing, bestaat geen recht op teruggave van de
scholingskosten of het omzetten van de inschrijving naar een volgende scholing.
In de deelnamekosten zijn exclusief kosten voor eventuele overnachtingen, welke derhalve
voor rekening van de deelnemer komen. Wel is in de kosten een lunch opgenomen.
De inhoud en het programma van de scholingen staat immer vermeld op onze website.
Er kan tijdens de scholingen niet worden ingegaan op individuele oplossingen.
Teneinde de scholingsvoortgang efficiënt voor alle deelnemers te laten verlopen, dient u
ervoor te zorgen tijdig aanwezig te zijn.

Wij verheugen ons erop u op één van onze scholingen te mogen begroeten en wensen u alvast een
interessante en leerzame deelname toe!
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