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Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden  

Officialopleidingen / bijscholingen 

 

Op al onze officialopleidingen zijn de volgende inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van 

toepassing: 

 Officialopleidingen worden uitgeschreven wanneer er behoefte is aan uitbreiding van een 

specifieke groep officials.  

 

 Voor een officialopleiding zijn een vastgesteld aantal plaatsen beschikbaar. Dit kan te maken 

hebben met bijvoorbeeld de behoefte naar een specifieke officialgroep of de beschikbare 

opleidingsfaciliteiten.  

 

 Door middel van een selectieprocedure kan worden bepaald wie aan de opleiding kan 

deelnemen. De specifieke toelatingsvoorwaarden, selectieprocedure en kosten staan per 

opleiding vermeld in de opleidingsinformatie op de KNHS website. Afhankelijk van de uitslag 

van de selectie en het aantal beschikbare opleidingsplaatsen, krijgt u wel of geen plaats 

aangeboden. 

 

 Het tekenen van de gedragscode is een voorwaarde voor toekenning van een 

officialkwalificatie.  

 

Inschrijven 

 Inschrijven voor een officialopleiding van de KNHS kan uitsluitend via MijnKNHS, onderdeel 

van de website van de KNHS: www.knhs.nl.  Indien u hier problemen ondervindt, kan er  

contact worden opgenomen via officialopleidingen@knhs.nl Wanneer er voor een opleiding op 

een andere manier ingeschreven dient te worden, dan wordt dat vooraf duidelijk vermeld. 

 De inschrijvingen worden door de afdeling Officialopleidingen gecontroleerd op het voldoen 

aan de toelatingsvoorwaarden. 

 Bij officialopleidingen wordt door middel van een selectieprocedure bepaald wie aan de 

opleiding kan deelnemen. De kandidaat krijgt hiervan bericht. De plaatsing is pas definitief als 

de kandidaat deze plaats heeft geaccepteerd en bevestigd. Bevestiging vindt plaats op de 

door de afdeling Officialopleidingen vooraf aangegeven wijze én binnen de gestelde termijn.   

Annuleren van een inschrijving  

 Men kan de inschrijving voor een officialopleiding annuleren via MijnKNHS. Indien de 

inschrijfperiode is gesloten, kan men de annulering kenbaar maken door een email met 

motivatie te sturen naar officialopleidingen@knhs.nl. De volgende voorwaarden zijn hierbij van 

toepassing;  

- Na definitieve plaatsing op een opleiding heeft de kandidaat 14 dagen de tijd zijn  

aanmelding kosteloos te annuleren (bedenktijd / herroepingsrecht).  

- Bij annuleringen na het verlopen van de bedenktijd worden (administratie)kosten in 

rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50% van het cursusgeld.  

- Bij annuleringen na de start van de opleiding wordt het volledige cursusgeld in rekening 

gebracht.  

- Bij annulering van een officialopleiding wegens een calamiteit of een ernstige ziekte is 

gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld ter beoordeling aan de KNHS.   

 

 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. 
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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 Mijn KNHS. Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de bijscholing 

zullen kosten in rekening (€25) worden gebracht 
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