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Algemene Voorwaarden 
STICHTING OPLEIDINGEN IN DE SPORTGEZONDHEIDSZORG 

 
 
Op de door de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) georganiseerde cursussen zijn de 

volgende voorwaarden van toepassing: 

 
Inschrijving: 

-  Deelnemers kunnen zich in de meeste gevallen alleen inschrijven voor een cursus via de website. In een enkel 
geval moet men zich inschrijven via een inschrijfformulier. Als dit het geval is, dan wordt dit duidelijk 

aangegeven. 
- Inschrijvingen voor cursussen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
- Inschrijvingen binden de SOS niet tenzij deze schriftelijk door de SOS zijn bevestigd. 

- Door uw inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de SOS.  
- De hoogte van het inschrijfgeld staat bij elke cursus vermeld op de website van de SOS.  
- Betaling van een cursus vindt plaats via een eenmalige machtiging voor automatische incasso of via een 

factuur, doorgaans een week voorafgaande aan de cursus. 
- Door uw inschrijving bent u gehouden de kosten voor deelname te voldoen.  
- De SOS kan inschrijvingen voor cursussen weigeren. 

- Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 3 werkdagen 
afgehandeld.  

 
Aansprakelijkheid: 

- De SOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij eventuele ongevallen, 

beschadiging of verlies van eigendommen of voor de gevolgen van het niet of op een ander tijdstip doorgaan 
van de cursussen. 

 
Uitvoering cursussen: 

- Indien cursussen buiten dat de deelnemer(s) hiervan de oorzaak is (zijn), verplaatst moeten worden zal de 

deelnemer de keuze gelaten worden om op de nieuwe datum deel te nemen dan wel het reeds betaalde 
cursusgeld geretourneerd te krijgen waarmee de deelname geannuleerd wordt. 

- De SOS is niet verplicht om (delen van) cursusgelden terug te betalen indien door overmacht (bijvoorbeeld 

brand, ontruiming, natuurrampen, e.d.) de cursussen geen doorgang kunnen vinden dan wel afgebroken 
dienen te worden. 

- De SOS kan, indien nodig, wijzigingen in het cursusprogramma en locatie aanbrengen.  

- De SOS kan de maximale of minimale aantallen deelnemers voor haar cursussen zonder voorafgaande 
mededeling wijzigen. 

 
Overige voorwaarden: 

- Indien (tijdige) betaling van inschrijfgelden uitblijft, kan de SOS boeterente en eventuele incassokosten in 

rekening brengen bij de ingeschrevene. 
- De SOS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele druk- en spelfouten in het materiaal dat bij 

cursussen gebruikt wordt. 

- De SOS zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en zal deze gegevens niet voor andere doeleinden dan uw 
inschrijving gebruiken. 

- De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van de SOS en 

uitsluitend gebruikt voor verantwoord klantbeheer conform de Wet Bescherming Persoonsgegeven. 
 
Accreditatie 

- Voor zover mogelijk en indien van toepassing vraagt de SOS voor haar cursussen accreditatie aan bij diverse 
beroepsverenigingen. 

- Wanneer een deelnemer de cursus in zijn geheel heeft bijgewoond en de presentielijst heeft ondertekend, 
zorgt de SOS voor toekenning van de accreditatiepunten op de voor de beroepsgroep gebruikelijke wijze. 


