Leveringsvoorwaarden voor bijscholingen georganiseerd door de
Atletiekunie
Betaling deelnemersbijdragen
Voor alle bijscholingen geldt: de betaling van het deelnemersbijdragen geschiedt door invulling van
een machtiging op de website van de Atletiekunie. De betaling van deelnemersbijdrage verzekert de
cursist van deelname aan de bijscholing.
In de betaling van het deelnemersbijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen leden, leden met een
geldige trainerslicentie en niet-leden van de Atletiekunie. Daarbij geldt dat het moment van
aanmelding bepalend is. Bij aanmelding wordt gecontroleerd of een persoon op dat moment lid is
van de Atletiekunie. Indien dit niet het geval is, wordt het cursusgeld voor niet-leden in rekening
gebracht. Het is niet mogelijk om NA het bevestigen van de aanmelding alsnog in aanmerking
te komen voor de ledenprijs.
Algemene opmerking ten aanzien van betaling per machtiging
Met het invullen van een machtiging machtig je de Atletiekunie om eenmalig het betreffende bedrag
van jouw bank- of girorekening af te schrijven. Teneinde de machtiging te kunnen innen dient de op
de machtiging ingevulde naam te corresponderen met het ingevulde rekeningnummer. De machtiging
wordt in de week voorafgaand aan de startdag geïnd.
Annuleren vooraf
Bij annulering is de cursist een vast bedrag of een percentage van de deelnemersbijdrage
verschuldigd afhankelijk van het moment van de annulering ten opzichte van de startdatum.
De datum van poststempel of het e-mailbericht geldt als meldingsdatum van annulering:
 Meer dan 30 dagen voor de bijscholing - € 25,00 of indien de deelnemersbijdrage lager is dan
€ 25,00 100%
 Van 30 dagen tot de datum van de bijscholing - 100% van de deelnemersbijdrage van de
bijscholing
Voor een gratis (bij)scholing geldt dat er bij afmelding van 30 dagen tot de datum van de
(bij)scholing administratiekosten van € 25,00 in rekening worden gebracht.
Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Persoonsgegevens
worden enkele gebruikt voor de organisatie van bijscholingen en nimmer aan derden verstrekt.
Gegevens met betrekking tot deelname aan de bijscholingen worden gedurende vijf jaar bewaard.
Tijdens de bijscholingen kunnen er foto- en filmopnamen worden gemaakt. Deze kunnen op de
website worden geplaatst en kunnen ook voor promotionele doeleinden worden gebruikt.
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