Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Inschrijven
Cursussen worden online aangeboden op de website www.icarusacademy.be.
Inschrijven kan door het webformulier behorende bij een cursus in te vullen. Als de
cursus volzet is, kunt u zich op de reservelijst zetten. Wij brengen u op de hoogte als er
een plaats vrij komt of als dezelfde cursus opnieuw georganiseerd wordt.

Betalen
Uw inschrijving is pas geldig als het volledige bedrag van het cursusgeld op het
rekeningnummer van VZW ‘Restauratieve tandheelkunde en Implantologie’ staat. De
betalingsdatum geldt als inschrijvingsdatum. Uw inschrijving vervalt als wij 14 dagen na
uw aanmelding geen betaling hebben ontvangen. Vergeet zeker niet de correcte
mededeling bij de overschrijving te vermelden: “naam + voornaam + nummer cursus +
naam cursus”.

Annuleren
Als u 2 weken of meer voor de datum van de cursus annuleert, kunt u kosteloos
annuleren.
Als u tussen 2 weken en 7 dagen voor de datum van de cursus annuleert, kunnen we
60 % van het cursusgeld terugbetalen.
Als u minder dan 7 dagen voor de datum van de cursus annuleert, kunnen we uw
cursusgeld spijtig genoeg niet meer terugbetalen.
Na inschrijving en betaling ontvangt u een factuur. Gelieve bij inschrijving de correcte
facturatiegegevens door te geven.
Indien Icarus Academy door omstandigheden de cursus dient te annuleren wordt het
reeds betaalde bedrag volledig teruggestort.

Opmerkingen
-

Programmawijzigingen kunnen nooit aanleiding geven tot een financiële of andere
compensatie.
Opmerkingen in verband met de gevolgde cursus kunnen aansluitend aan de cursus
gemeld worden.

Subscription and cancellation policies
Registration
Courses are offered online on the website www.icarusacademy.be. You can
register by filling out the web form accompanying a course. If the course is full, you
can sign up for the backup list. We bring you up to date if a seat is free or if the
same course is reorganized.

Payment
Your registration is only valid if the full amount of the fee is transferred to the bank
account of VZW ‘Restauratieve tandheelkunde en Implantologie’. The payment
date is the date of registration. Your registration will expire if we have not received
your payment 14 days after your registration. Do not forget to mention the correct
communication with the transfer: "surname + first name + number course + name
course".

Cancel
If you cancel 2 weeks or more before the date of the course, you can cancel free of
charge.
If you cancel between 2 weeks and 7 days before the date of the course, we can
refund 60% of the course fee.
If you cancel less than 7 days before the date of the course, we cannot
unfortunately refund the course fee.
After registration and payment you will receive an invoice. Please make sure to
communicate the correct billing information during your registration.
If Icarus Academy should cancel the course due to unforeseen circumstances, the
already paid amount will be refunded in full.

Comments
- Program changes can never lead to any financial or other compensation.
- Comments on the course may be reported immediately after the course.

