Esser Masterclass Hand Therapy
Betreft: Betalingsvoorwaarden en –procedure
Deelnemers krijgen een factuur toegestuurd waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan
de cursus staat vermeld. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur
gestelde betalingstermijn. Indien hier niet aan voldaan wordt kan het recht op een
opleidingsplaats verloren gaan. Deelname aan de opleiding kan alleen geschieden na voldoen van
het bedrag zoals vermeld op de factuur.
Disclaimer
De inhoud van de Esser Masterclass Hand Therapy is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
Het Erasmus MC en de docenten zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat
door het volgen van deze opleiding of toepassing van de behandelde stof in de cursussen.
Inhalen
Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meerdere dagdelen van de
cursus moet missen. Het organisatie comité biedt de mogelijkheid om deze dagdelen, bij de
eerstvolgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd, in te halen. Een verzoek hiertoe
dient gedaan te worden bij de cursusleider.
Stages
Cursisten zijn vanuit hun professie als gediplomeerd fysio- of ergotherapeut zelf
verantwoordelijk voor het op verantwoordelijk wijze uitvoeren van handelingen tijdens de
stages. Aansprakelijkheid ligt daarom bij de cursist en niet bij de instellingen waar stage wordt
gelopen dan wel bij de organisatie.
Afmelding en administratiekosten
Met de inzending van de inschrijfformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor deelname
aan de gehele opleiding, te weten de een jaar durende Esser Masterclass Hand Therapy.

Als een cursist door omstandigheden verhinderd is verder deel te nemen, dan dient een verzoek
per e-mail tot beëindiging van de inschrijving te worden ingediend, met redenen van afmelding, aan
de cursusleider: Dhr. T.A.R. Schreuders.
Beëindiging van de inschrijving bij ziekte of bijzondere familieomstandigheden
De inschrijving kan in geval van ziekte of bijzondere familieomstandigheden
desgevraagd worden beëindigd met ingang van de maand volgend op de tweede hele
maand waarin betrokkene naar oordeel van het organisatie comité van de Esser
Masterclass Hand Therapy niet aan de opleiding heeft kunnen deelnemen.
Er moet sprake zijn van een situatie die tijdens het studiejaar ontstaat, buiten de wil van
de cursist en waar de betrokkene op het moment van inschrijving niet van op de hoogte
kon zijn.
Terugbetaling
Indien de opleiding beëindigd wordt zal met ingang van de maand waarop de inschrijving
beëindigd voor elke maand die, nog resteert, een tiende gedeelte van het betaalde
inschrijfgeld worden terugbetaald.
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