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Inschrijven voor de IFT training of seminar 
• De Cursist schrijft zich in voor de training of seminar door het online invullen en 

verzenden van het aanmeldingsformulier en door betaling van het cursusgeld. De 
Cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste 
aanmeldingsformulier. 

• Telefonisch reserveren is niet mogelijk. 
• Alle aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
• Direct bij aanmelding moet de betaling voor de training of seminar worden voldaan 

middels overschrijving. 
• Na ontvangst van de aanmelding stuurt Insight International Nederland een 

automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Cursist. 
Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van 
de training en beschikbaarheid van plaats. 

• Na aanmelding is de Cursist ingeschreven voor de training of seminar en gelden de 
annuleringsvoorwaarden. Echter de registratie van de Cursist is pas compleet op het 
moment dat Insight International Nederland de betaling heeft ontvangen. 

• Aanbetaling: Het is na overleg mogelijk om gebruik te maken van een aanbetaling. 
• Circa twee weken voor aanvang van de seminar/cursus/training ontvangt de 

deelnemer nadere informatie zoals routebeschrijving en programma. 
  
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
 
Door Insight International Nederland: 
 
Insight International Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten 
of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien: 

• er naar het oordeel van Insight International Nederland onvoldoende inschrijvingen 
zijn voor een training of seminar. 

• één of meerdere sprekers onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan 
worden. 

• de Cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 
nakomt. 

 
Voor zover Insight International Nederland de training of seminar annuleert omdat er 
onvoldoende inschrijvingen zijn of één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en geen 
vervanger gevonden kan worden, is Insight International Nederland verplicht om de 
cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen. Voor zover de Cursist voorafgaand aan 
de training, seminar of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens Insight 
International Nederland niet is nagekomen, is Insight International Nederland gerechtigd de 
Cursist toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Cursist desondanks 
gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen. 
 
Door de Cursist: 
 
Wettelijke bedenktermijn voor de trainingen en seminars bij online inschrijving via de website 
van Insight International Nederland www.iftnl.nl. 
Gedurende 7 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Cursist het 
recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor 
de afloop van de termijn met instemming van de Cursist reeds is begonnen. Ontbinden kan 
alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel 
van een door Insight International Nederland ontvangen brief, dan wel de datum van 
ontvangst van de e-mail van de Cursist. 
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Annuleringsvoorwaarden: 
• Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum 

van ontvangst van de e-mail van de Cursist. 
• Kosteloos annuleren of wijzigen van training of seminar datum is morgelijk tot 6 

weken voor aanvang van de training of seminar. 
• Annulering of wijziging tussen de 6 en 3 weken voor de aanvang van de training of 

seminar is de Cursist de helft van de prijs verschuldigd. 
• Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de training of seminar of tijdens de 

training of seminar is de Cursist de volledige prijs verschuldigd.  
• Indien de Cursist annuleert binnen 6 weken voor aanvang van de training of seminar, 

een vervanger voordraagt en deze wordt geaccepteerd dan is de Cursist geen kosten 
verschuldigd. 


