
 

 

Inschrijf-, betaal-, en annuleringsvoorwaarden 

De opleidingsinformatie, het inschrijfformulier en onderstaande voorwaarden vormen samen de 

studieovereenkomst. Door het invullen van het inschrijfformulier op de website verklaren de 

contractant (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en de opleidingsdeelnemer 

(degene die het opleidingsprogramma daadwerkelijk volgt) onderstaande voorwaarden te kennen 

en te accepteren. 

 

Inschrijvingsvoorwaarden 

U kunt uzelf of een ander inschrijven voor een training door u aan te melden  via de website. Bij 

overinschrijving van een bepaalde training, hanteert Forensic  Services Caribbean N.V. 

(gevestigd te Curaçao) en Compliance &  Forensic  Services Caribbean N.V. (gevestigd te 

Aruba) hierna beide te noemen C&FSC, de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als 

selectiecriterium. 

Kunnen wij u niet plaatsen op de voorkeursdatum, dan doen we u in overleg een ander voorstel.  

Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u van C&FSC een bevestiging en één week voor de 

training een uitnodiging met de aanvangstijden. C&FSC behoudt zich te allen tijde het recht voor 

om bijvoorbeeld bij onvoldoende aanmelding een training te annuleren. Ingeschreven 

deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling bericht, waarna de 

verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. 

Bij acceptatie van uw inschrijving, verplicht C&FSC zich tot een inspanning het 

trainingsprogramma zoals beschreven ten uitvoer te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. 

 

Betalingsvoorwaarden 

De kosten voor de training dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De 

financiële verplichting van de contractant ten opzichte van C&FSC vervalt niet door het niet 

bezoeken van de les(bijeenkomsten) door de deelnemer van de training. Van wanbetaling is 

sprake als de trainingskosten niet voor de vervaldatum zijn betaald. In geval van wanbetaling 

komen alle kosten ontstaan door wanbetaling alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf 

de vervaldatum voor rekening van de contractant. 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Indien de annulering uiterlijk 14 dagen vóór de geplande aanvangsdatum van de opleiding 

plaatsvindt, bent u het inschrijfgeld niet verschuldigd. Bij een annulering binnen 14 dagen voor 

de aanvangsdatum, bent u 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Een annulering binnen 7 

dagen voor de aanvangsdatum is niet mogelijk, u betaalt dan de volledige kosten. 



 

 

De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst eindigen zodra 

de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde kosten worden terugbetaald voor zover 

deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overkomst. 

 

Gebruik van het lesmateriaal 

De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij C&FSC. Gebruik 

van het lesmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het 

verkopen of afstaan daarvan aan derden. 
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