Algemene voorwaarden van de
Stichting Opleidingen Neuraaltherapie Nederland en
Bio-energetische Tandheelkunde SONN-BT
• Aanmelding geschiedt door inzending van het aanmeldingsformulier naar het secretariaat van de SONN-BT. Inschrijving wordt definitief na bijschrijving van het gehele cursusgeld op de rekening van de SONN-BT. Binnen 2 weken na bijschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving dat tevens als deelnamebewijs dient.
• Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van bijschrijving. Door inzending en
betaling verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de cursusbeschrijving en algemene voorwaarden.
• Annulering is mogelijk met 100% restitutie minus € 50,- administratiekosten tot 30 dagen
vóór aanvang van de eerste lesdag.
• Terugbetalingen volgen binnen 30 dagen na acceptatie van de annulering.
• Annulering dient schriftelijk te geschieden via het SONN-BT secretariaat.
• Na ontvangst van de aanmelding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
• Het is niet toegestaan het studiemateriaal, al dan niet tegen betaling, aan derden te verstrekken of via internet of enig ander medium beschikbaar te stellen aan derden. Het uitgereikte materiaal staat uiteraard wel blijvend ter beschikking van de cursist.
• Het maken van geluidsopnamen voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming
van de cursusleider.
• Alle cursusbeschrijvingen worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen in volgorde en presentatie.
• Indien om enige reden een lesdag niet door kan gaan en de SONN-BT de lesdag annuleert, zal zo spoedig mogelijk een nieuwe datum worden bepaald in overleg. De SONNBT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens niet doorgaan van de oorspronkelijk geplande lesdag.
• Vragen van administratieve aard (bijv. over het rooster) of met betrekking tot het onderwijs (bijv. detail huiswerklijst) kunnen buiten de vakantieperiode per e-mail aan
info@sonn-bt.nl worden gesteld. Beantwoording volgt binnen 2 weken, tenzij langere tijd
nodig is. In dat geval volgt eerst bericht van ontvangst binnen 2 weken, met een indicatie
wanneer de vraag wel beantwoord zal worden.

