Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
Instructeurs- en Officialopleidingen

Op al onze opleidingen zijn de volgende inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van toepassing:











Inschrijven voor een opleiding van de KNHS kan uitsluitend via MijnKNHS. Indien u hier
problemen ondervindt, kunt u contact opnemen via opleidingen@knhs.nl
De inschrijvingen worden door de afdeling Opleidingen gecontroleerd op het voldoen aan de
de toelatingsvoorwaarden. Bij Official opleidingen wordt door middel van een
selectieprocedure
(assessment) bepaald wie aan de opleidingen kan deelnemen.
De organisatie behoudt zich het recht voor een opleiding, waarvoor te weinig aanmeldingen
zijn ontvangen of te weinig kandidaten voor zijn geselecteerd, te annuleren. Ingeschreven
cursisten ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
Men kan de inschrijving annuleren via MijnKNHS. Indien de inschrrijfperiode is gesloten, kan
men de annulering kenbaar maken door een email met motivatie te sturen naar
opleidingen@knhs.nl.
Bij annulering twee weken (14 dagen) voorafgaand aan de eerste les van de opleiding zijn
administratiekosten verschuldigd. De administratiekosten bedragen 20% van het cursusgeld.
Nadat de eerste les heeft plaatsgevonden geldt alleen nog restitutie voor de nog niet gestarte
stageperiode. Alle overige onderdelen worden niet gerestitueerd. .
De opleidingen van de KNHS worden aangeboden in de Nederlandse taal. De examens van
de KNHS/ORUN worden afgenomen in de Nederlandse taal.

Op al onze officialbijscholingen zijn de volgende inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van
toepassing;






Inschrijven voor een officialbijscholing kan uitsluitend via MijnKNHS. Indien u hier problemen
ondervindt, kunt u contact opnemen via officialopleidingen@knhs.nl
De inschrijvingen worden door de afdeling Officialopleidingen gecontroleerd op het voldoen
aan de toelatingsvoorwaarden.
De organisatie behoudt zich het recht voor een bijscholing, waarvoor te weinig aanmeldingen
zijn ontvangen te annuleren. Kandidaten die zich hebben ingeschreven ontvangen hiervan zo
spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
Men kan de inschrijving voor een officialbijscholing tot een week voor de bijscholingsdatum
annuleren via MijnKNHS. Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de bijscholing zullen
kosten in rekening (€25) worden gebracht.

