
Vrije Universiteit Amsterdam, juni 2022 

VU-NT2 ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN  
MET OPEN INSCHRIJVING 
 
VU-NT2 is onderdeel van Stichting VU  

 

1. Inschrijving vindt plaats door op de website van VU-NT2 een online inschrijfformulier 

volledig in te vullen en te verzenden.  

2. Na ontvangst van uw inschrijving en voor de start van de opleiding of training ontvangt u  

een bevestiging. 

3. U betaalt voor de opleiding of training op de manier die VU-NT2 hiervoor aangeeft.  

4. De kosten van de opleiding of training moeten worden voldaan binnen 14 dagen  

na factuurdatum en in ieder geval voordat de opleiding of training begint. 

5. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft VU-NT2 het recht tot annulering. Tot uiterlijk twee 

weken voordat de cursus begint kan VU-NT2 de cursus ook om andere redenen 

annuleren.  

De door u betaalde kosten worden teruggestort als VU-NT2 de cursus annuleert.  

6. Een geboekte opleiding of training kunt u annuleren. Hiervoor gelden de volgende 

algemene annuleringsvoorwaarden tenzij anders vermeld staat in het inschrijfformulier:  

• Tot twee weken voor aanvang van de geboekte opleiding of training kunt u een 

inschrijving schriftelijk (per e-mail) annuleren. De door u betaalde kosten worden 

teruggestort minus € 25,00 administratiekosten.  

• Indien u later dan twee weken voor aanvang annuleert, bent u het hele bedrag 

verschuldigd.  

7. VU-NT2 is in het kader van de opleiding of training niet gehouden tot het nakomen van 

enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.  

8. Auteursrechten en andere rechten op het materiaal dat VU-NT2 voor de cursus gebruikt 

zijn en blijven eigendom van VU-NT2. 

9. VU-NT2 kan andere docenten inzetten voor de opleiding of training dan die op de 

website worden genoemd.  

10. VU-NT2 kan voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst nooit 

aansprakelijk zijn voor meer dan de prijs van de cursus of training.  

11. Deze algemene voorwaarden gelden niet voor VU-NT2 Academy. 

12. VU-NT2 verwerkt en beveiligt persoonsgegevens overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG); zie nt2.vu.nl voor ons uitgebreide privacy 

statement. 

  


