
 

Voorwaarden open inschrijvingen 

 

Definitie 

Onder open inschrijving wordt verstaan: een leergang, cursus, training of workshop, hierna 

aangeduid als cursus. 

 

 

1. Aanmelding via website 

Aanmelding geschiedt, tenzij in de brochure uitdrukkelijk anders aangegeven, door middel van 

aanmelding via de website. U ontvangt na aanmelding via www.sodnext.nl een bevestiging van 

inschrijving. Wijzigingen n.a.v. deze bevestiging kunt u tot 14 dagen voor aanvang van de cursus 

schriftelijk (info@sodnext.nl )doorgeven.  

 

Indien u zich aanmeldt binnen 14 dagen voor de startdatum van een cursus vervalt bovenstaande en 

is uw aanmelding bindend. Met uw aanmelding gaat u een overeenkomst aan met SOD Next die 

loopt tot en met de laatste les -of toetsdag. 

 

2. Annulering door de deelnemer 

Annuleert u binnen 14 dagen na aanmelding, dan is dit kosteloos(bedenktijdregeling).  

Na 14 dagen is onderstaande van toepassing. 

Bij annulering tot 30 dagen voor de start bent u 10% van de deelnameprijs verschuldigd en € 50,-- 

administratiekosten.  

Bij annulering vanaf 30 dagen tot de start bent u het volledige tarief verschuldigd.  

De annulering dient altijd schriftelijk (info@sodnext.nl) te gebeuren. 

 

3. Annulering door SOD Next 

SOD Next behoudt zich het recht voor om een leergang, cursus, training of workshop e.d.te 

annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.  

U ontvangt uiterlijk 10 werkdagen voor de start bericht of de cursus doorgaat.  

 

4. Arrangement 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de website, zijn de deelnamekosten inclusief 

lesmateriaal, toegang tot de virtuele leeromgeving (SOD online) en arrangementskosten. Een 

arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. 

 

5. Betaling 

Bij uw bevestiging van de start, ontvangt u meteen ook de factuur. De factuur moet binnen 14 

dagen worden voldaan. 

 

6. Klachten 

De klachtenprocedure bij open inschrijvingen komt overeen met de gehanteerde 

procedures voor de erkende opleidingen. U vindt deze procedure in hoofdstuk 7 van het 

studentenstatuut (te vinden op www.sodnext.nl onder ‘downloads’).  

Een klacht kan ingediend worden via SOD online. 
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7. Copyright & Eigendomsrecht 

Het copyright en eigendomsrecht van het gebruikte lesmateriaal ligt ten alle tijde bij 

SOD Next. Niets van het gebruikte lesmateriaal mag zonder uitdrukkelijke 

toestemming worden vermenigvuldigd. 

 

8. Privacy 

SOD Next zal geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken. 

 

 

SOD Next accepteert als lid de gedragscode en algemene voorwaarden van NRTO, de Nederlandse 

Raad voor Training en Opleiding (www.nrto.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie: 20141111_lf 

http://www.nrto.nl/

