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ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN VEA COLLEGE
AANMELDINGEN
Je kunt je voor een VEA College opleiding inschrijven door gebruik te maken van het volledig ingevulde en ondertekende
aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Als er teveel inschrijvingen zijn wordt de
inschrijving, uiteraard in onderling overleg, doorgeschoven naar de volgende trainingsdatum. De VEA behoudt zich het recht
voor bij onvoldoende belangstelling een opleiding/workshop te annuleren en/of te verschuiven.
KOSTEN VOOR DEELNAME
Alle genoemde deelnamekosten zijn exclusief BTW. Freelance-medewerkers bij VEA-bureaus betalen een toeslag van 10%
op de deelnamekosten. Alle overige deelnemers betalen een toeslag van 25% op de deelnameprijs.
BETALING
Voor deelname ontvangt de opdrachtgever (het bureau) of deelnemer een factuur. De deelnamekosten dienen voor aanvang
van de opleiding te zijn voldaan op de rekening van de VEA op rekeningnummer NL31ABNA0 54.83.26.452 o.v.v. factuurnummer
en de naam van de desbetreffende opleiding/deelnemer.
ANNULERINGSREGELING
Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd worden, te richten aan de directie van de VEA onder vermelding
van een geldige reden. Bij een annulering tussen de vier weken en zes weken vóór de aanvang van de workshop/opleiding,
wordt 10% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
Bij een annulering van vier weken tot een week vóór de aanvang van de workshop/opleiding wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij een annulering in de week voorafgaand aan de aanvang van de workshop/opleiding worden
de deelnamekosten volledig in rekening gebracht. Voor meerdaagse opleidingen geldt dat er geen restitutie is voor het niet
kunnen bijwonen van een van de dagen van de opleiding.
De VEA behoudt zich het recht voor om bij een te laag aantal deelnemers of door onvoorziene omstandigheden de opleiding/
workshop in zijn geheel te annuleren en/of door te schuiven. Bij volledige annulering worden de deelnamekosten gerestitueerd.
COPYRIGHT
Rechten van intellectuele eigendom welke ontstaan op werken die tijdens VEA College opleidingen door de deelnemers worden
ontwikkeld, worden door inschrijving voor alsdan volledig overgedragen aan de VEA. Eventuele inkomsten uit exploitatie van
die rechten zullen ten goede komen aan scholing en training van medewerk(st)ers van ledenbureaus.
INHOUD EN SAMENSTELLING
Elke VEA-opleiding wordt geëvalueerd op basis van de ervaringen van de deelnemers.
De VEA behoudt zich het recht voor alle maatregelen te nemen om het niveau van de opleidingen te kunnen optimaliseren.

VERENIGING VAN COMMUNICATIE ADVIESBUREAUS
W.H. KEESOMLAAN 4 • 1183 DJ AMSTELVEEN
T. 020 - 642 5642 • INFO@VEA.NL

WWW.VEA.NL
TWITTER.COM/VEATWEET
FACEBOOK.COM/VEANL

