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

Alle gegevens van de EWMM staan vermeld op de site (van cursustijden en -locatie tot en met
literatuurlijsten). Als je daar het antwoord op je vraag niet kunt vinden, mail dan naar contact@ewmm.net. Op
onze site vindt u dat onder de rubriek "Contact".
Inschrijven voor een cursus kan via de website. Betaling van de cursuskosten verloopt via IDEAL en vindt
plaats bij inschrijving. Na de inschrijving ontvang je automatisch via mail een bevestiging van je inschrijving.
Tevens zijn de cursusvoorwaarden bijgevoegd.
Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen binnen welke termijn je kostenloos je deelname kunt
annuleren. Als je na afloop van de bedenktermijn definitief geplaatst bent, krijg je hiervan een bevestiging
middels een factuur. Je inschrijving kun je op de site terugvinden binnen je account en op de deelnemerslijst
bij betreffende cursus. Als je bezwaar hebt tegen publicatie van je naam op de deelnemerslijst kun je dit
aangeven. We zullen dan je naam vervangen door initialen.
Om je in te kunnen schrijven voor een cursus wordt je eerst gevraagd (indien je dat nog niet hebt) om een
account bij de EWMM aan te maken. Op alle door cursisten verstrekte persoonlijke gegevens berust voor
docenten en medewerkers van de EWMM een geheimhoudingsplicht
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. Voor de reanimatiecursus dienen we je naam,
geboortedatum en woonplaats aan Medac (in service reanimatie-cursusprovider) door te geven t.b.v. het
certificaat wat je zult ontvangen. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit tijdens de cursus aan een van
de docenten doorgeven.
Heb je vragen of wil je persoonlijk contact? Dat dient in eerste instantie via mail te verlopen. Als er telefonisch
contact moet zijn, dan gaat het initiatief daarvoor van ons uit. Op alle informatie die je aan ons verstrekt berust
voor EWMM medewerkers een intern geborgde geheimhoudingsplicht.
Na de bedenktermijn van 14 dagen, kan annuleren van je deelname aan een cursus geschieden 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.
Als minimum aantal cursusdeelnemers hanteren wij een getal van 20 personen. Zijn er minder deelnemers
voor een cursus aangemeld, dan vervalt de cursusdag en vindt volledige restitutie van het cursusgeld plaats.
Het copyright en het eigendom met betrekking tot al het cursusmateriaal (behalve door cursisten ingeleverde
video’s) berust te allen tijde bij de EWMM.
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