
 

 
 

 
STUDIE- & CURSUS VOORWAARDEN 1.1 (2020) 
 
1. INSCHRIJVING 
1.1. Uw inschrijving is strikt persoonlijk. 
1.2. Uw inschrijving in welke vorm dan ook (Inschrijfformulier/aanmelding website of via de email) 

impliceert akkoordverklaring met deze studievoorwaarden. 
1.3. EHBO BHV Nederland, ziet Email verkeer als een volwaardig communicatiemiddel. 
1.4. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving betreffende scholing danwel nascholing 

de certificerende instantie.(Oranje Kruis, Rode Kruis, Medic First Aid, NIBHV, NIKTA, EFR, 
FAI,DAN) 

 
2. BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING 
2.1. Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een uitnodiging wat tevens een bevestiging impliceert 

via ons cursistensysteem . 
2.2. Op deze bevestiging wordt het cursustype, datum van de cursus, aanvangstijdstip van de 

cursus, adres waar de cursus gegeven wordt, bereikbaarheid en de naam van de instructeur 
beschreven. Inclusief de benodigde documentatie. 

 
3. AANTAL INSCHRIJVINGEN 
3.1. EHBO BHV Nederland behoudt zich het recht voor, indien het aantal aanmeldingen van een 

cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. 
3.2. Indien het aantal inschrijvingen reden toe geeft is EHBO BHV Nederland gerechtigd, om 

cursussen samen te voegen, te verplaatsen naar een andere datum, of geen doorgang te 
laten vinden. 

 
4. CURSUSREGELS 
4.1. Iedere cursist(e) dient zicht te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die EHBO BHV 

Nederland in het algemeen heeft genomen. 
4.2. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, danwel de algemene veiligheid, 

gezondheid of hygiene van hem of haar zelf, of die van een ander in gevaar brengt of kan 
brengen, kan hem of haar verdere deelneming aan de les en de eventuele vervolglessen 
worden geweigerd zonder teruggaaf van gelden. 

4.3. Indien een cursist(e) zich tijdens een les misdraagt, dan wel de veiligheid van goederen van 
hem of haar zelf, of die van een ander in gevaar brengt of kan brengen, kan hem of haar 
verdere deelneming aan de les en de eventuele vervolglessen worden geweigerd worden 
zonder teruggaaf van gelden. 

4.4. Schade veroorzaakt door 4.2 en/of 4.3 zal civielrechtelijke worden verhaald. 
4.5. Verwijdering kan (terstond) plaatsvinden door de instructeur of door een EHBO BHV 

Nederland aangewezen medewerker. 
4.6. Gedurende de les is het niet toegestaan om te roken. 
4.7. Roken is alleen toegestaan op de door EHBO BHV Nederland toegestane plaatsen. 
4.8. EHBO BHV Nederland stelt indien nodig persoonlijke bescherming middelen ter beschikking. 
4.9. In het kader van de veiligheid, gezondheid en een veilig leer klimaat dient de cursist(e) de 

aanwijzingen van de instructeur op te volgen. Bij het nalaten van het opvolgen van een 
aanwijzing van de instructeur, kan 4.2 worden toegepast. Voor het volgen van een cursus 
dient de cursist(e) in een goede fysieke en/of mentale conditie te verkeren. 

4.10. Mocht de cursist(e) niet over een goede fysieke en/of mentale conditie te beschikken en toch 
willen deelnemen en daardoor de competenties niet kunnen behalen is dat geheel op eigen 
risico van de cursist(e) 

4.11. De cursist(e) dient zijn/haar kleding af te stemmen op praktijkoefeningen en/of 
weersomstandigheden. 

4.12. EHBO BHV Nederland behoudt zich het recht om voor bepaalde cursussen een 
NIBHV,Oranje Kruis, Rode Kruis, Medic First Aid, DAN, of anderszins geautoriseerde docent 
te laten verzorgen. 

4.13. EHBO BHV Nederland heeft de verplichting tot het creëren van een veilig leerklimaat. 
  
 



 

 
 

 
5. CURSUSGELD 
5.1. De cursist(e) verbindt zich bij de inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld ongeacht 

al of niet geheel of gedeeltelijk de lessen worden gevolgd. 
5.2. Het cursusgeld dient voorafgaande de cursus betaald te zijn. 
5.3  In overleg is gespreide betaling mogelijk. Voorafgaande zal een betalingsplan worden 

gemaakt en overeengekomen. De totale som moet geheel voldaan zijn voorafgaande de 
eerste dag van de cursus.  

 
6. VERZUIM 
6.1. Absentie van de cursist(e) tijdens de cursus onthef de cursiste(e) niet van de verplichting tot 

betaling. 
6.2. Verzuim van een of meerder lessen geeft geen recht tot geheel of gedeeltelijke restitutie van 

het cursusgeld. 
6.3. Indien nodig kan 3.1 van de studievoorwaarden toegepast. 
6.4. Het cursusgeld wat in rekening wordt gebracht bevat eenmalige examengelden. 
 
7. LESMATERIAAL 
7.1. Het lesmateriaal kan na inschrijving, zoals genoemd onder punt 1 en 2 en na betaling van het 

cursusgeld worden toegestuurd. 
7.2. Het lesmateriaal is na betaling van het cursusgeld eigendom van de cursist(e) 
7.3. Het auteurs- en eigendomsrecht blijft bij EHBO BHV Nederland. 
7.4. Verkoop en/of gedeeltelijk overnemen of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen 

is verboden. 
7.5. EHBO BHV Nederland heeft de verplichting tot een goede hygiëne zorg op practica 

leermiddelen. 
 
8. EXAMENS 
8.1. EHBO BHV Nederland heeft de verplichting om bij inschrijving voor een cursus waar een 

examen voor verricht dient te worden de cursist(e) aan te melden voor dat betreffende 
examen. 

8.2. EHBO BHV Nederland heeft de verplichting zorg te dragen voor de juiste examen middelen 
tenzij anders overeengekomen. 

8.3. De cursist(e) dient zich te houden aan het examenreglement van de betreffende 
exameninstantie en het examenreglement van EHBO BHV Nederland. 

8.4. Bij examenfraude in welke vorm dan ook, wordt de cursist(e) uitgesloten worden van het 
betreffende examen. Hierbij kan geen aanspraak meer worden gemaakt op teruggaaf van 
cursus gelden.  

8.5. Tevens kan na ontdekking van examenfraude terstond 4.3 worden toegepast. 
 
9. REIS- EN VERBLIJFKOSTEN 
9.1. Reis- en verblijfkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen 
 
10. INNINGKOSTEN 
10.1. Alle door EHBO BHV Nederland gemaakte kosten voor inning van achterstallige 

cursusgelden, geen uitgezonderd zijn voor rekening voor de cursist(e) 
 
11. TIJDSDUUR STUDIEVOORWAARDEN 
11.1. Deze studievoorwaarden gaan in vanaf de ontvangst van de inschrijving zoals voornoemd 

onder punt 1. 
11.2. Vanaf die dag bestaat de verplichting tot het betalen van het gehele cursusgeld, met 

inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling onder punt 12, voortijdige 
beëindiging van de cursus. 

11.3. De studieovoorwaarden eindigt op het moment waarop de cursus waarvoor men ingeschreven 
heeft, in het normale geval geëindigd kan zijn 

 
 
 



 

 
 

 
12. VOORTIJDIGE ANNULERING VAN EEN CURSUS 
12.1. Een annulering van een cursus kan enkel schriftelijk. 
12.2. Bij annulering van een cursus dient men het volgende in acht te nemen: 
12.3. Bij annulering 4 weken voor de cursus is de annulering kostenloos. 
12.4. Bij annulering 3 weken voor de cursus dient 50% van het cursusgeld betaald te worden. 
12.5. Bij annulering 2 weken voor de cursus 75% van het cursusgeld betaald te worden. 
12.6. Bij annulering 1 week voor de cursus wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht. 
12.7. In overleg met EHBO BHV Nederland kan 3.2 worden toegepast bij ernstige onvoorziene 

omstandigheden. Het is enkel aan EHBO BHV Nederland om daarmee akkoord te gaan. 
12.8. Bij overlijden van de cursist(e) wordt het cursusgeld over de nog niet verstreken cursusperiode 

terugbetaald. 
 
13. VERSCHUIVING/NAAMSWIJZIGING 
13.1. Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de studieovereenkomst. 
13.2. Indien een cursus door ernstige onvoorziene omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan 

tegen betaling van 35 € (ex 21% BTW) administratiekosten kan de aanmelding worden 
verschoven naar een andere datum of cursuslocatie naar keuze van de cursist(e) 

13.3. Een aanvraag voor verschuiving moet uiterlijk 2 weken voorafgaande de cursus 
 schriftelijk ingediend en in ons bezit zijn. 
13.4. Verschuiving binnen 2 weken voorafgaande de cursus is niet mogelijk. 
13.5. Vervanging van deelname aan de cursus van een derde is mogelijk tegen betaling van 35 € 

(ex 21% BTW) administratiekosten. 
13.6. Een aanvraag voor vervanging moet uiterlijk twee werkdagen voorafgaande de cursus 

schriftelijk ingediend en in ons bezit te zijn. 
 
14. VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID 
14.1. Iedere cursist(e) dient verzekerd te zijn tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere 

schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en de heen- en terugreis van en naar de 
cursuslocatie. 

14.2. EHBO BHV Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor 
onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerd cursus 
of instructie. 

14.3. Dit geldt ook voor enig gevolg voor het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van 
door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van materiaal, al dan niet 
ingehuurd, of ter praktijkoefening gebruikt materiaal. 

14.4. Deelname aan een cursus geschiedt geheel op eigen risico. 
 
15. GESCHILLEN 
15.1. Eventuele geschillen uit of verband houdende de studievoorwaarden waarop deze 

studievoorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende studievoorwaarden en haar uitleg en 
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist volgens het Burgerlijk 
Wetboek bij de Burgerlijk Rechter. 

 
16. RECHTEN & VERPLICHTINGEN 
16.1. De wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst eindigen zodra de 

overeenkomst is ontbonden, danwel de cursus is afgesloten. 
 
17. OVERIGE BEPALINGEN 
17.1. Alle gegevens die in de offerte zijn vermeld, worden geacht tot deze studievoorwaarden te 

behoren. 
 
 


