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Algemene voorwaarden voor deelname aan het vFAS Symposium  (FS) van IMFO, Instituut voor Mediation en 
Familierecht Opleidingen 
 
1. Inschrijving en bevestiging 

a. Inschrijving voor deelname aan het FS geschiedt door het (digitaal) insturen van een aanmeldingsformulier. 
IMFO zal de inschrijving te allen tijde bevestigen waarbij, indien van toepassing, wordt aangegeven of de 
deelnemer aan de toelatingscriteria voldoet en tot de opleiding wordt toegelaten of wordt afgewezen. 

b. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cursist de bevestiging van deelname van IMFO heeft 
ontvangen. 
 

2. Betalingscondities 
a. IMFO zal voor deelname aan het FS een (digitale) factuur verzenden na de bevestiging van deelname als 

bedoeld in artikel 1. Betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de 
factuur te geschieden. Indien de cursist niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen heeft betaald, is IMFO 
gerechtigd, nadat hij de cursist eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en 
onverminderd de overige rechten van IMFO, vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen tot 
aan de datum van algehele voldoening.  

b. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die IMFO maakt als gevolg 
van de niet-nakoming door de cursist van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de cursist. 

c. Indien het verschuldigde cursusgeld niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur is voldaan, behoudt 
IMFO zich tevens het recht voor de inschrijving te laten vervallen en de cursusplaats aan een andere 
kandidaat beschikbaar te stellen.  

d. Indien de inschrijving tussentijds niet vervalt doch het verschuldigde cursusgeld niet voor de start van de 
cursus is voldaan zal de cursist van deelname worden uitgesloten, waarbij het volledige cursusgeld opeisbaar 
blijft. 

e. Het cursusmateriaal wordt beschikbar gesteld nadat het cursusgeld door IMFO is ontvangen.   
 

3. Annulering en restitutie 
a. Annulering dient schriftelijk te geschieden. 

• Tot één maand vóór aanvang van het FS kan kosteloos worden geannuleerd.  

• Bij annulering tot  veertien dagen vóór aanvang van he FS wordt 50% van de cursusprijs in rekening 
gebracht. 

• Bij annulering binnen veertien dagen tot aan de cursusdatum wordt 100% van de cursusprijs in rekening 
gebracht. 

b. Indien de verhinderde deelnemer een vervanger aanmeldt die aan de toelatingscriteria voldoet en de plaats 
van de verhinderde deelnemer feitelijk inneemt, worden administratiekosten in rekening gebracht van € 25,-- 

c. Deze annuleringsregeling geldt ongeacht de reden van annulering. Overlijden van de deelnemer 
uitgezonderd. 

d. IMFO behoudt zich het recht voor het FS bij onvoldoende deelnemers te annuleren tot 14 dagen voor de start 
van de opleiding. De deelnemers zullen tijdig van deze annulering op de hoogte worden gebracht. 
 

4. Aansprakelijkheid 
IMFO is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdend met de deelname aan het FS, 
de annulering van de cursus door IMFO of door personen die door of vanwege IMFO te werk zijn gesteld of van 
wier diensten door IMFO gebruik is gemaakt. 
 

5. Vervanging trainer/docent 
IMFO behoudt te allen tijde de vrijheid trainers/docenten die met de uitvoering van het FS zijn belast, te 
vervangen door andere trainers/docenten. 

 
 

 

 

 


