
        
 
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVING SCHOLINGEN 

 

Inschrijving 

Je kunt je  opgeven voor de scholing, voorwaarde is een volledig ingevuld inschrijfformulier. Je ontvangt van ons 

een bevestiging van de inschrijving. 

Kosten  

 Werk je voor medTzorg of bij een instelling waar wij werkzaam zijn? Dan is de scholing kosteloos. 

 Ben je niet werkzaam voor medTzorg dan betaal je als huisarts een tarief voor de scholing. Kijk voor de 

meest actuele prijzen op onze website. 

Betaling 

Na inschrijving ontvang je een bevestiging en daarna ontvang je de factuur van ons. 

Annulering 

 Je kunt de scholing schriftelijk (e-mail: scholingen@fmmu.nl)  annuleren, maar telefonisch mag ook 

op 030 – 511 25 00. 

 Bij annulering tot een maand voor aanvang van een scholing is de deelnemer 10% van de prijs 

verschuldigd. 

 Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van een scholing is de deelnemer 50% van 

de prijs verschuldigd. 

 Bij annulering korter dan twee weken is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd. 

 Als je niet meer wilt deelnemen aan een scholing geeft dat geen recht op enige terugbetaling. 

 Je kunt een collega als vervanger sturen wanneer je verhinderd bent.  Bij het op tijd (minimaal 1 dag van 

tevoren) doorgeven van jouw vervanger (inclusief benodigde informatie)  en diens aanwezigheid geeft 

hem/haar recht op de accreditatiepunten.  

Annulering door medTzorg 

 Er kan afgeweken worden van het lesprogramma door bijzondere omstandigheden zoals ziekte van 

docenten, extreme weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden. 

 Als er niet een ontoereikend aantal deelnemers zich voor de scholing hebben ingeschreven, kan medTzorg 

besluiten een scholing niet te laten plaatsvinden of de scholing naar een later tijdstip te verzetten. 

medTzorg zal alle betrokkenen (deelnemers, docenten en mogelijke derden) hiervan z.s.m. op de hoogte 

stellen. 

Praktisch  

 Het tekenen van de aanwezigheidslijst is een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de 

accreditatiepunten. 

 Indien het een online scholing betreft wordt je aanwezigheid beoordeeld op basis van je schermnaam 
(voor- en achternaam) met daarbij je camera aan. 
 

 

 


