
 

 

Voorwaarden cursusdeelname 2021 

Artikel 1 – Doelgroep 

De cursus is exclusief bedoeld voor medewerkers en bestuurders van fondsen. Fondsen worden 
omschreven als filantropische instellingen die (financieel) bijdragen aan projecten voor 
maatschappelijk nut. Bij aanmelding verklaart de deelnemer dat hij/zij een arbeidsrelatie heeft voor 
een fonds, of daar een bestuurlijke functie vervult. Aanmelders kunnen worden gecontroleerd op 
bestaande online profielen of via telefonische navraag bijvoorbeeld bij een werkgever. 
 

Artikel 2 – Verplichting 

Bij aanmelding gaat de deelnemer een overeenkomst aan om deel te nemen aan de cursus. Teneinde 
van cursusdeelname verzekerd te zijn, dient het verschuldigde bedrag binnen de vastgestelde termijn 
(uiterlijk 15 werkdagen voor de cursusdag) te worden overgemaakt. Zodra de betaling is ontvangen is 
de aanmelding definitief. Deelnemers hebben te allen tijde het recht om zonder extra kosten een 
vervanger te laten deelnemen, mits die voldoet aan de voorwaarden in artikel 1. 
 

Artikel 3 – Annulering 

Deelnemers hebben het recht om hun deelname tot 15 werkdagen voor de cursus te annuleren met 
volledig recht op teruggave van het cursusbedrag, zonder dat daar extra kosten aan zijn verbonden: 
• Bij annulering tot 15 dagen voor de cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigd; 
• Bij annulering tot 7 dagen voor de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd; 
• Bij annulering tot aan de cursusdag zelf is het volledige bedrag verschuldigd. 
 

Artikel 4 – Wijziging van datum 

In geval van overmacht (ziekte, calamiteiten) kan Beter Geven de cursusdatum wijzigen. Bij wijziging 
van datum behoudt de deelnemer het recht op deelname van de cursus. Beter Geven stelt een nieuwe 
datum voor. Calamiteiten zijn geen reden tot restitutie van cursusgeld. Indien deelnemer echter op de 
nieuw voorgestelde datum is verhinderd, kan hij gebruikmaken van zijn recht op teruggave van 
cursusgeld. 
 

Artikel 5 – Volgorde van aanmelding 

De volgorde waarin Beter Geven de aanmeldingsformulieren ontvangt is bepalend voor volgorde van 
plaatsing in de cursus. Wanneer het maximumaantal cursisten voor een cursus is bereikt, worden de 
overige cursisten op een wachtlijst gezet. Zij krijgen bericht wanneer de volgende editie van de cursus 
wordt georganiseerd. 
 

Artikel 6 – Minimumaantal deelnemers 

Bij minder dan 6 aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd en ontvangen de deelnemers hierover 
uiterlijk 7 dagen voor de cursusdatum per e-mail bericht. Binnen 14 dagen na dagtekening van deze e-
mail wordt het betaalde cursusbedrag teruggestort. 


