
Inschrijfvoorwaarden van Full•Finance Opleidingen bv 

 

Algemeen 

1. In deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die is ingeschreven voor een opleiding van 

Full•Finance Opleidingen 

3. Opleiding: het inschrijvingsaanbod van door Full•Finance Opleidingen 

georganiseerde workshops, cursussen, trainingen, leergangen, opleidingen etc. 

4. Aanmelding: het door de deelnemer dan wel diens werkgever kenbaar maken dat 

hij een opleiding wil volgen. Door het verrichten van deze handeling gaat de 

deelnemer dan wel diens werkgever akkoord met de algemene voorwaarden van 

Full•Finance en de inschrijfvoorwaarden. 

5. Lesgeld: Het bedrag dat door de deelnemer dan wel diens werkgever dient te 

worden betaald om de opleiding te mogen volgen. 

6. Examengeld: Het bedrag dat door de deelnemer dan wel diens werkgever dient te 

worden betaald om een examen, tentamen etc. te mogen afleggen. 

 

Toepasselijkheid 

1. De inschrijfvoorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van 

Full•Finance Consultants en zijn van toepassing voor de aanmelding. 

 

Aanmelding voor de opleiding 

1. De aanmelding voor een opleiding vindt plaats door middel van een door 

Full•Finance Opleidingen verstrekt aanmeldformulier. 

2. De behandeling van aanmeldingen vindt plaats in volgorde van binnenkomst van 

de aanmeldingen. 

3. Full•Finance Opleidingen is gerechtigd de deelnemer met opgave van reden(en) te 

weigeren. 

4. Aan de deelname aan een opleiding kunnen nadere specifieke voorwaarden 

verbonden zijn zoals ingangseisen, niveau, aanwezigheidsplicht etc.  

5. Elke aanmelding wordt aangegaan voor de duur van de opleiding voor zover de 

opleidingsduur korter is dan één jaar. 

6. Elke aanmelding wordt aangegaan voor 12 maanden voor zover de opleidingsduur 

langer is dan één jaar, tenzij bij aanmelding anders is overeengekomen. 

 

Annulering door Full•Finance Opleidingen 

1. Full•Finance Opleidingen heeft het recht een opleiding voor aanvang te annuleren, 

indien er naar zijn mening te weinig inschrijvingen zijn. 

2. De deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en 

heeft recht op teruggave van het al betaalde lesgeld en examengeld. 

3. Full•Finance opleidingen is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft 

lesmateriaal en eventueel andere gemaakte kosten. 

 

Lesgeld en examengeld 

1. Het lesgeld en examengeld wordt gecommuniceerd via de brochure en/of de 

website, onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

2. Het lesgeld en examengeld is exclusief omzetbelasting. 

3. Deelname aan de opleiding is enkel toegestaan gedurende de opleidingsduur van 

de opleiding waarvoor de aanmelding heeft plaatsgevonden. 

4. De deelnemer die verhinderd is aan de opleiding deel te nemen, kan op schriftelijk 

verzoek en na goedkeuring door de directie van Full•Finance Opleidingen, zijn 

deelname op een andere datum voortzetten. 



 

 

De opleiding  

1. Full•Finance Opleidingen is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de 

locatie, de inhoud van de opleiding en/of de docenten aan te brengen. 

 

Examens en certificering 

1. Indien de deelnemer de opleiding met goed gevolg heeft afgerond ontvangt hij het 

certificaat, diploma of getuigschrift dat behoort bij de opleiding. 

 

Archivering van producten, beoordelingen en toetsen 

1. Full•Finance Opleidingen is gerechtigd om alle producten, beoordelingen, toetsen 

etc. die de deelnemer gedurende de opleiding maakt, te archiveren ten behoeve 

van de kwaliteitsbewaking alsmede toezicht op de opleiding. 

2. Full•Finance Opleidingen is gerechtigd om in het kader van kwaliteitsbewaking 

alsmede toezicht een kwaliteitsbewaker of toezichthouder inzage te geven in de 

door de deelnemer gemaakte producten, beoordelingen, toetsen etc. 

3. Openbaarmaking van producten, beoordelingen, toetsen etc. vindt niet plaats 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer. 

 

Aansprakelijkheid 

1. Full•Finance Opleidingen is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het 

lesmateriaal. 

2. Full•Finance Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade voor de deelnemer of 

diens werkgever in verband met de opleiding. 
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