
 
 

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw interesse in de Zwijsen-inspiratiedagen. Voorafgaand aan uw inschrijving kunt u 

hieronder kennisnemen van de algemene voorwaarden verbonden aan de inspiratiedagen. 

Diegene die zich inschrijft voor de inspiratiedag(en), wordt geacht van de inhoud van deze 

voorwaarden op de hoogte te zijn en zich hiermee akkoord te verklaren op het moment van 

aanmelding. 

 

Aanmeldingsprocedure 

Na aanmelding voor de inspiratiedag(en) ontvangt de deelnemer een bewijs van inschrijving per 

mail. 

 

Voorbereiding op de inspiratiedag(en) 

- Ongeveer een week voor de inspiratiedag ontvangt de deelnemer een mail met de laatste 

informatie over de inspiratiedag.  

- De deelnemer ontvangt aan het einde van de inspriratiedag een link naar een digitaal 

evaluatieformulier.  

 

Intellectuele eigendomsrechten 

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder onder andere het auteurs- en merkenrecht) op de 

trainingsmaterialen berusten bij Zwijsen. Het is niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen, 

op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm of op 

enige wijze. 

  

Garantie 

Zwijsen waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de workshops die worden gegeven tijdens 

de inspiratiedag(en) en streeft er naar deze voortdurend te optimaliseren.  

 

Betaling 

Na de inspiratiedag(en) ontvangt de school een factuur. Deze factuur dient binnen 30 dagen na 

factuurdatum te zijn voldaan.  

 

Annulering 

Wanneer is ingeschreven voor de inspiratiedag(en) is het niet mogelijk hiervoor af te melden. 

Wel is het mogelijk een andere collega te sturen of om er voor te kiezen deel te nemen aan een 

inspiratiedag op een andere datum. 

 

Overmacht 

Zwijsen behoudt zich het recht voor de inspiratiedag(en) te annuleren ingeval van overmacht, 

zoals bij ziekte van de trainer of andere calamiteiten. Zwijsen zal deze annulering zo spoedig 

mogelijk communiceren. Zwijsen zal er echter alles aan doen de inspiratiedagen op de 

afgesproken data doorgang te laten vinden. Mocht een inspiratiedag worden geannuleerd, dan zal 

een nieuwe datum hiervoor vastgesteld worden. Wanneer Zwijsen ten gevolge van overmacht 

moet uitwijken naar een andere datum is zij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit 

voortvloeiende schade.  
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