Algemene voorwaarden scholing Nyx zorg voor slaap
1. Begripsbepalingen
1.1 Basiscursus actigrafie: Nyx zorg voor slaap (verder te noemen NYX) geeft
de basiscursus slaap, deze duurt twee dagdelen en heeft een theoretische en
praktische insteek. Deze cursus is InCompagny.
1.2 Pijntraining: dit is een training van twee dagdelen en een combinatie van
theorie en praktijk. Deze cursus kan ook InCompagny worden gegeven.
1.3 Cursus: duurt één of twee dagdelen en is een combinatie van theorie en
praktijkoefening.
1.4 Theoriedag of dagdeel: hierin wordt vooral theorie behandeld
1.5 Workshop: hierin worden met name praktische vaardigheden geoefend.

2. Aanmelding
U kunt alleen aanmelden voor een scholing via het aanmeldformulier op de
website van NYX. Zodra NYX uw gegevens heeft ontvangen, ontvangt u
hiervan een bevestiging per e-mail. Zodra NYX uw betaling heeft ontvangen
is de inschrijving definitief. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
Voor de Basiscursus Actigrafie geldt dat er via het inschrijfformulier op de
website een offerte kan worden aangevraagd. De door NYX gemaakte offerte
geldt gedurende één maand, tenzij anders is aangegeven. NYX is slechts aan
de offertes gebonden indien de aanvaarding ervan door de wederpartij binnen
één maand schriftelijk is bevestigd.
3. Betaling
Zodra u zich heeft aangemeld voor een scholing ontvangt u een factuur. U
kunt betalen door het factuurbedrag over te maken op de rekening van NYX.
Vermeld bij betaling altijd de naam van de deelnemer, de organisatie en het
factuurnummer als betalingskenmerk.
De factuur voor de Basiscursus Actigrafie dient achteraf te worden betaald,
met een betalingstermijn van 21 dagen na dagtekening van de factuur.
4. Maximum aantal deelnemers
Bij elke scholing wordt een maximum aantal deelnemers vastgesteld en als
deze is volgeboekt kunnen geen deelnemers meer worden ingeschreven.
5. Annulering van de inschrijving door de deelnemer
Annulering van een inschrijving voor een scholing kan tot 14 dagen voor
aanvang van de studiedag. U ontvangt uw inschrijfgeld terug. Wij brengen u
100% van het inschrijfgeld in rekening als u binnen 14 dagen voor aanvang
van de scholing annuleert. Dit geldt niet voor deelnemers die zich binnen 14

werkdagen voorafgaand aan de scholing hebben aangemeld omdat de
wettelijke bedenktijd van 14 dagen op hen van toepassing is
Annulering van een inschrijving voor een Basiscursus Actigrafie kan tot 1
maand voor aanvang kosteloos. Wij brengen 100% van het inschrijfgeld in
rekening als u de Basiscursus binnen 4 weken voorafgaand aan geplande
datum annuleert, na ondertekening van de offerte geld niet de 14 dagen
bedenkt.
6. Copyright
Het copyright van het cursusmateriaal ligt bij NYX en deze mag niet zonder
toestemming door anderen worden gebruikt. Het uitgedeelde materiaal
behorende bij de cursus is enkel voor eigen gebruik van de cursist.
7. Annulering of verplaatsing van de scholing door NYX
NYX stelt per scholing een minimum aantal deelnemers vast. Als er te weinig
aanmeldingen zijn dan kan NYX de scholing annuleren of verplaatsen naar
een andere datum.
NYX stelt u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de scholing per e-mail op de
hoogte of deze wordt geannuleerd of verplaatst.
Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe datum kunt u de inschrijving
annuleren en ontvangt u uw inschrijfgeld terug zonder dat hiervoor
administratiekosten in rekening worden gebracht.
8. Overmacht
Er kunnen zich ernstige calamiteiten voordoen waardoor een
scholingsactiviteit onverwacht niet door kan gaan. NYX zal in een dergelijke
situatie iedere deelnemer telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen. Dit
doet NYX alleen als u een telefoonnummer of e-mailadres heeft verstrekt aan
NYX. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan binnen 14 dagen op uw
rekening teruggestort. Hierbij brengen wij geen administratiekosten in
rekening.
Bij scholingen geldt dat u 100% van het reeds betaalde inschrijfgeld
terugontvangt als de scholing helemaal niet heeft plaatsgevonden.
NYX is slechts aansprakelijk voor gevolgschade als er sprake is van het opzet
of grove schuld waardoor een scholing niet kon doorgaan. De
aansprakelijkheid is maximaal de hoogte van het inschrijfgeld.
9. Vragen en klachten
Als u niet tevreden bent over de scholing en/of dienstverlening van NYX kunt
u dit per e-mail of telefoon kenbaar maken. NYX heeft een klachtenregeling.
Deze vindt u op de website van NYX.
10. Vertrouwelijkheid
Alle inbreng van deelnemers tijdens de bij- en nascholingen van NYX en
persoonsgegevens van de deelnemers zijn vertrouwelijk en zullen als
dusdanig worden behandeld door docenten en medewerkers van NYX.
Voor alle ingebrachte casuïstiek geldt dat deze vertrouwelijk wordt behandeld

en Nyx gaat er vanuit dat er dat hiervoor toestemming van cliënt of de
wettelijke vertegenwoordigers is.
11. Akkoordverklaring
Door aanmelding en betaling van inschrijfgeld OF het ondertekenen van de
offerte van de basiscursus verklaart u zich akkoord met de voorgenoemde
inschrijvingsvoorwaarden.
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

