Algemene voorwaarden voor deelname aan de opleidingen en workshops van IMFO, Instituut voor Mediation en Familierecht
Opleidingen. Voor het vFAS-jaarcongres en voor de University-Tour gelden aparte algemene voorwaarden die op de website
van de desbetreffende opleidingsactiviteit staan vermeld.
1.

Inschrijving en bevestiging
a. Inschrijving voor deelname aan de opleiding of workshop van IMFO 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 de opleiding of workshop 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 nietnakoming 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 opleiding is voldaan
zal de cursist van deelname worden uitgesloten, waarbij het volledige cursusgeld opeisbaar blijft.
e. Het cursusmateriaal wordt toegezonden nadat het cursusgeld door IMFO is ontvangen.
f.
Uitsluitend op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek kan eventueel na overleg het cursusgeld van de verplichte opleidingen (JOF,
JSOFen MO) in maximaal vier maandelijks opvolgende termijnen worden voldaan.
g. Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan het eventuele (her)examen van de opleiding te zijn voldaan.
Is dit niet het geval, wordt de cursist uitgesloten van deelname aan het (her)examen.

3.

Annulering en restitutie
a. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 Tot twee maanden vóór aanvang van de opleiding of workshop kan kosteloos worden geannuleerd.
 Bij annulering tot een maand vóór aanvang van de opleiding wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht.
 Bij annulering binnen een maand vóór aanvang van de opleiding 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 € 100,--.
c. Deze annuleringsregeling geldt ongeacht de reden van annulering. Overlijden van de deelnemer uitgezonderd.
d. IMFO behoudt zich het recht voor de opleiding 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 gesteld. IMFO zal in dat geval zo spoedig
mogelijk andere opleidingsdata aanbieden.
e. In geval de opleiding wordt aangeboden inclusief diner en overnachting, worden de cursisten geacht aan deze onderdelen
deel te nemen. Indien de cursist onverhoopt geen gebruik maakt van diner en/of overnachting, leidt dit nimmer tot
vermindering en/of restitutie van het cursusgeld.

4.

Aansprakelijkheid
IMFO is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdend met de deelname aan de opleiding, de
annulering van de opleiding 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 de opleidingen zijn belast, te vervangen door
andere trainers.

6.

Verhindering en inhaalregeling
Uitsluitend van toepassing op de Mediation Opleiding (MO) :
a. Blok 1 kan nooit worden ingehaald. Indien de cursist voor blok 1 verhinderd is wordt de cursist doorgeschoven naar een
volgende leergang. In dat geval dient men rekening te houden met de annuleringsregeling van IMFO (zie artikel 3).
b. Cursisten die tijdens de looptijd van de opleiding verhinderd zijn, dienen het gemiste onderdeel in te halen bij een andere c.q.
volgende leergang. IMFO zoekt in overleg een geschikte mogelijkheid.
De kosten van de inhaalmogelijkheid bedragen voor de verhinderde deelnemer:
€ 350,-- per vier of vijf dagdelen
€ 175,-- per één, twee of drie dagdelen
e. Indien het lidmaatschap van de vFAS eindigt vóórdat de opleiding is afgerond en/of eventueel gemiste onderdelen zijn
ingehaald, vervalt het recht op het volgen van de onderdelen en/of het inhalen van de gemiste onderdelen en het eventueel
afronden van de opleiding. Restitutie van cursusgeld is in dit geval niet mogelijk.
Uitsluitend van toepassing op de juridische specialisatieopleiding(en) van IMFO: Specialisatieopleiding Erfrecht, JOF en JSOF :
a. De eerste (aaneengesloten) cursusdag(en) van de opleiding kan (kunnen) nooit worden ingehaald. Indien de cursist voor dit
onderdeel verhinderd is wordt de cursist doorgeschoven naar een volgende leergang. In dat geval dient men rekening te
houden met de annuleringsregeling van IMFO (zie artikel 3).
b. Cursisten die niet hebben deelgenomen aan het examen en/of het examen niet met een positief resultaat hebben afgesloten,
krijgen éénmaal de mogelijkheid deel te nemen aan een herexamen. Voor een schriftelijk herexamen wordt € 300, -- 1 in
rekening gebracht; voor een mondeling herexamen bedragen de kosten € 500 ,-- 1 .
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