
Uw inschrijving en algemene voorwaarden 

 

Procedure  

Als u zich hebt aangemeld voor een cursus, ontvangt u, nadat wij de aanmelding in ons 
systeem hebben verwerkt, een bevestiging via e-mail. Voorafgaand aan de cursus ontvangt u 
per e-mail alle verdere relevante informatie. 

 

Deelnamecertificaat  

Hebt u de cursus gevolgd en getekend bij aankomst en vertrek, dan krijgt u binnen twee 
maanden uw certificaat toegestuurd. Daarop staat hoeveel uren u heeft deelgenomen. U mag 
zichzelf op basis daarvan het daarmee corresponderende aantal PO-punten toekennen, tegen 
een punt per uur (conform artikel 4.4, lid 5, aanhef en onder a van de Verordening op de 
advocatuur). 

 

Annulering  

Tot drie weken voor aanvangsdatum kunt u - uitsluitend per e-mail - annuleren. Wij brengen 
daarvoor € 95,- excl. btw administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken 
voor de datum van de cursus brengen wij het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de 
aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is wel mogelijk om een 
plaatsvervanger te sturen.  

Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Niche Juridische 
Opleidingen B.V. van toepassing. Deze vindt u op onze website. U kunt ook een exemplaar 
per e-mail opvragen. 

 

Wijzigingen voorbehouden  

De organisatie behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te 
brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen 
geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie. 

 

Uw adresgegevens  

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en om u, ook per e-
mail, op uw vakgebied van informatie te voorzien over nadere diensten van Niche Juridische 
Opleidingen B.V. Als u in het geheel geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit schriftelijk 
melden bij Niche Juridische Opleidingen B.V., Mesweg 67, 6336 VS Hulsberg. 

 

 



 

Klachten 

Niche Juridische Opleidingen B.V. verzorgt kwalitatief hoogstaande cursussen en congressen. 
Wij doen onze uiterste best om zowel inhoudelijk als administratief alle cursussen goed te 
laten verlopen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan horen we dit graag zodat we het 
probleem kunnen oplossen. De klachtenprocedure vindt u op onze website. 


