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C U R S U S V O O R W A A R D E N

CURSUSVOORWAARDEN
Alle gegevens van de EWMM staan vermeld op de site (van cursustijden en -locatie tot en met
literatuurlijsten). Als u daar het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, mail dan naar
info@ewmm.net. Op onze site vindt u dat onder de rubriek "Contact".
Inschrijven voor een cursus kan alleen via mail. Na de inschrijving ontvang je automatisch via
mail een bevestiging van je inschrijving. Tevens zijn de cursusvoorwaarden bijgevoegd.
Als je geplaatst kunt worden krijg je hiervan via mail de bevestiging. Het cursusgeld dient dan
z.s.m. voldaan te worden.
Betalen kan geschieden op twee manieren:

per éénmalige automatische incasso, of

de cursist maakt zelf het verschuldigde bedrag over op de rekening van de EWMM.
Hierbij zijn € 10,- extra aan administratiekosten verschuldigd. Binnen 7 dagen na
inschrijving dient het cursusgeld te zijn voldaan. Is dat niet het geval, dan wordt de
inschrijving automatisch door ons geannuleerd. Als je inschrijft op een wachtlijst is pas
cursusgeld verschuldigd op het moment dat een definitieve datum is gekozen.
Als het cursusgeld op de rekening van de EWMM is bijgeschreven wordt de factuur
toegestuurd. Dit is tevens het bewijs van inschrijving.
De inschrijving kan worden gecontroleerd op deze site. Kijk bij de betreffende cursus en klik
op "Deelnemerslijst".
Een certificaat van deelname wordt aan het einde van de cursus verstrekt en alleen dan als
de gehele cursus is gevolgd. Het certificaat wordt je per post toegestuurd.
Heb je vragen of wil je persoonlijk contact? Ook dat dient in eerste instantie via mail te
verlopen. Als er telefonisch contact moet zijn, dan gaat het initiatief daarvoor van ons uit.
Het zij met nadruk nogmaals gezegd; alleen compleet ingevulde inschrijvingen worden
verwerkt. Het komt regelmatig voor dat een betaling niet getraceerd kan worden. Vermeld
daarom dus altijd je KNGF lidnummer, cursusnaam en cursusdag als kenmerk!
Het annuleren van een inschrijving kan tot 30 dagen vóór aanvang van een cursus. Het
cursusgeld zal dan worden gerestitueerd, minus €20,- als zijnde administratiekosten. Bij
annulering binnen 30 dagen voor aanvang van een cursus blijft het volledige cursusgeld
verschuldigd.

Bankrelatie EWMM Nederland
Boxmeer
Bankrekeningnummer NL63RABO0145733564
Voor betalingen vanuit het buitenland zijn de volgende gegevens van de bank nog van belang:
* IBAN: NL63RABO0145733564
* BIC: RABONL2U

Het adres van ons studiecentrum is:
Radboud Universiteit Nijmegen Studiecentrum Soeterbeeck
Elleboogstraat 2
5371 LL Ravenstein
www.ru.nl/soeterbeeck

EWMM NEDERLAND – Bankrekeningnummer NL63RABO0145733564 – contact@ewmm.net

