Voorwaarden scholings- en trainingaanbod
1. Deelname
Het scholings- en trainingaanbod is bedoeld voor vrijwilligers van maatschappelijke
organisaties uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Vrijwilligers kunnen, tenzij anders
aangeven, kosteloos deelnemen aan de workshops, themabijeenkomsten en trainingen.

2. Aanmelding
Vrijwilligers kunnen zich inschrijven op het beschikbare aanbod via de website
www.vrijwilligerschiedam.nl . Het kan zijn dat de organisatie waar de vrijwilliger werkt wordt
geïnformeerd over de aanmelding. Aanmelding kan alleen digitaal. Bij de aanmelding dienen
de volgende gegevens ingevuld te worden: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, email,
geboortedatum, geboorteplaats en naam van de vrijwilligersorganisatie.

3. Inschrijving
Door inschrijving gaat de cursist (e) akkoord met de algemene & betalingsvoorwaarden.
Indien er meer inschrijvingen zijn de beschikbare plaatsten wordt door het Servicepunt
Vrijwilligers Schiedam bepaald welke aanvragen worden gehonoreerd. Plaatsing voor een
cursus geschiedt in principe in volgorde van binnenkomst.
4. Bevestiging
Alle deelnemers ontvangen na inschrijving een digitale bevestiging van inschrijving. Dit is
geen bevestiging voor daadwerkelijke deelname aan de cursus.

5. Financiële voorwaarden
Alle cursussen zijn voor vrijwilligers gratis, tenzij anders wordt aangegeven.

6. Verzuim en annulering
Indien een deelnemers verhinderd is een bijeenkomst bij te wonen dan dient deze zich
minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst per email af te melden bij het
Servicepunt Vrijwilligers Schiedam (info@vrijwilligerschiedam.nl). Is de deelnemers zonder
bericht afwezig of te laat afgemeld, dan wordt € 25,00 per dagdeel aan bijdrage in de
onkosten in rekening gebracht.
Voor bepaalde cursussen of een cursus die speciaal voor uw organisatie is geregeld en u kunt
of wilt niet deelnemen, nadat u bent aangemeld en u heeft zich niet tijdig afgemeld, dan
zullen de daadwerkelijke kosten in rekening worden gebracht. De daadwerkelijk kosten zijn
o.a. voor de Sociale Hygiëne € 420,00, EHBO € 135,00 of € 80,00 en Bedrijfshulpverlening
€ 197,50.
7. Cursusperiode
Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele cursus

8. Lesmateriaal
Het lesmateriaal dat wordt versterkt dient u tijdens de gehele cursus bij u te hebben en mag
u behouden na afloop.
9. Certificaat
Na afloop van een cursus aangeboden door het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam krijgt u
een certificaat dat u de cursus heeft gevolgd. Voor cursussen gegeven door erkende
instituten zoals Versta, EHBO, BHV, IVA, SHO krijgt u een certificaat en/of een pasje van dit
instituut toegestuurd.

10. Algemeen
Bij ziekte van de docent of indien er weinig deelnemers zijn kunnen de lessen worden
verschoven of geannuleerd.
U dient tijdig aanwezig te zijn voor aanvang van de lessen.

