
1. Inschrijving 

Inschrijving geschiedt door middel van het online versturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en het 

overmaken de hiermee verschuldigde deelnamekosten. 

De plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier. Bij overboeking van een cursus wordt u 

automatisch op de wachtlijst geplaatst. De ingeschrevenen op de wachtlijst zullen in volgorde van aanmelding benaderd 

worden als er voor de cursus een plaats vrij komt. Indien er geen plaats vrij komt kunt u desgewenst opnieuw inschrijven 

voor de eerstvolgende keer dat de cursus weer gegeven wordt.  

2. Betaling  

Na ontvangst van u aanmelding sturen wij u een factuur met het verzoek om het bedrag binnen de gestelde 

betalingstermijn over te maken op rekening van DRIFT BV, Rotterdam. 

Indien wij u betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen, vervalt in principe u plek op de deelnamelijst. Wij zullen 

hier eerst contact over opnemen en in overleg een redelijke oplossing zoeken.  

3. Annulering  

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de cursus, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken 

via een email aan de Transition Academy. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden 

uitgegaan van de verzenddatum van de email.    

Annulering tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de workshop of training is kosteloos. Daarna zijn wij genoodzaakt 50% 

in rekening te brengen. Voor alle annuleringen later dan twee weken vóór aanvang blijft u het volledige cursusbedrag 

verschuldigd.  

Deze annuleringskosten vervallen indien u een vervanger stuurt. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving tijdens een 

cursus kan geen restitutie worden verleend.  

4. Doorgang  

Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor aanvang van een workshop of cursus behoudt de Transition Academy behoudt 

zich het recht deze te laten vervallen. Wij zullen u hier zo snel mogelijk over berichten, waarna het betaalde cursusgeld 

wordt terugbetaald.  

5. Getuigschrift 

U ontvangt een getuigschrift in de vorm van een bewijs van deelname, een certificaat of een diploma. Het soort 

getuigschrift is afhankelijk van het aantal uren studiebelasting en de gemaakte opdrachten. 

6. Overig  

Door inschrijving voor een opleiding of training geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met 

de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van de Transition Academy.  


