
 

 

 pagina 1 
 
 

Voorwaarden  

Maak het verschil! Aan de slag met organisatiecultuur in samenwerking 

 

Algemeen 

 Het eigendomsmateriaal van het cursusmateriaal berust bij Bureau Kikken BV. Copyright 
2018, alle rechten voorbehouden. 

 De deelnemers ontvangen na afloop van de training evt. presentaties digitaal, wanneer 
de sprekers dat toestaan. Ze hoeven geen materialen aan te schaffen.  

 Deelnemers die dat wensen kunnen een digitaal bewijs van deelname ontvangen. Ze 
kunnen dit aangeven via e-mailadres bureau@bureaukikken.nl.  

 Van de deelnemers wordt verwacht dat ze HBO werk- en denkniveau hebben.  
 Er wordt uitgegaan van max. 75 deelnemers.  
 De studiebelasting voor de deelnemers is in totaal 1 dag.  

 

Portretrecht 
Tijdens deze dag kan het zijn dat er foto’s/films gemaakt worden. We willen je wijzen op je 
portretrecht. Meld het vooraf via e-mailadres bureau@bureaukikken.nl wanneer je niet in 
beeld wilt komen.  

Aanmelding 

 Je kunt je inschrijven via het online aanmeldingsformulier.  
 Na ontvangst van je aanmelding krijg je een bevestiging van je aanmelding en een 

factuur voor de betaling van de deelname kosten. 
 Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van de Orde van Organisatiekundigen 

en-Adviseurs van toepassing. 
 

Facturering  

 De genoemde kosten zijn inclusief lunch, consumpties, bureaukosten en materialen. 
 Factuur dient te zijn voldaan binnen tien dagen na factuurdatum.  
 Voorwaarde voor de collegakorting is dat het factuuradres voor de deelnemers gelijk is. 
 Vanaf drie deelnemers uit één organisatie geldt de collegakorting. Wanneer je gebruik 

wilt maken van deze korting, dien je dit zelf aan te vinken op het online 
aanmeldformulier.  

 De vroegboekkorting geldt tot 15 november 2019.  
 Met terugwerkende kracht worden geen kortingen verwerkt. 

 

Annulering 

 Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop 
de annulering bij Bureau Kikken binnenkomt. 

 Gedurende veertien werkdagen na aanmelding, heb je het recht de aanmelding zonder 
opgave van redenen te annuleren.   
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 Bij annulering tot 26 februari 2020 (veertien dagen voor aanvang) brengen we 50 euro 
administratiekosten in rekening. Annulering binnen een termijn van veertien dagen is niet 
mogelijk.  

 Je kunt je bij verhindering zonder kosten laten vervangen. Geef de vervanging vooraf per 
e-mail door aan Bureau Kikken (bureau@bureaukikken.nl), zodat we hier rekening mee 
kunnen houden.  

 Bureau Kikken behoudt zich het recht voor de dag te annuleren of te verplaatsen naar 
een andere datum en/of locatie. 

Bureau Kikken is opgenomen in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). 
Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 1° van de Wet op de Omzetbelasting en artikel 8 
van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is, het verstrekken van onderwijs van 
specifieke opleiding voor vakopleiding of beroep daarom vrijgesteld van omzetbelasting.  

Behoudens voor zover in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn op de 
overeenkomst de algemene voorwaarden van de Orde van Organisatiekundigen en-
Adviseurs van toepassing, gedeponeerd onder nummer DS 40532081 op 16 maart 2006 bij de 
Kamer van Koophandel te Amsterdam. Lees verder.  

  


