
#IedereenOveral in 10 dagen 
Opleiding toegankelijkheid van A tot Z 

Digitaal inschrijvingsformulier 

Contactgegevens deelnemer 

Voornaam: 

Naam: 

Functie:  

Straat:  Huisnummer: 

Postcode:  Gemeente: 

E-mail: 

GSM: 

Facturatiegegevens 

Organisatie: 

BTW-nummer:  

Contactpersoon: 

Straat:  Huisnummer: 

Postcode:  Gemeente: 

E-mail: 

Telefoon: 

Kostprijs en akkoordverklaring 

De kostprijs is 3750 euro, exclusief BTW. 

Ik ga akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden hieronder. 

Inter mag foto’s van mij maken tijdens de opleiding en die gebruiken in opleidings- 
en communicatiemateriaal. 

Opgemaakt te:     Datum: 

Voornaam en Naam: 

Functie: 

Handtekening: 



Voorwaarden voor inschrijving voor opleidingen 

Inschrijven voor de opleiding 

Je schrijft je in voor de opleiding via dit inschrijvingsformulier. Je inschrijving is pas geldig als je het volledig 
ingevuld en ondertekend hebt. Na ontvangst en goedkeuring van je inschrijving krijg je van Inter een 
bevestiging van je inschrijving per e-mail, samen met de factuur. Je inschrijving is pas definitief na betaling 
van de factuur. 

Factuur 

Het factuurbedrag is in euro en zonder BTW. Je krijgt de factuur met het totale bedrag van je inschrijving 
als bijlage bij de bevestiging van je inschrijving. Je betaalt de factuur met een bankoverschrijving. 

Werk je voor een gemeentebestuur en kan je de betaling niet doen vóór de eerste datum van de opleiding? 
Bezorg Inter dan een bestelbon. Een uittreksel van de vergadering van het schepencollege dat bevestigt dat 
het de inschrijving voor de opleiding en de betaling ervan aanvaardt, is ook goed. Je bezorgt ons dat 
minstens één werkdag voor de opleiding. 

Heb je een klacht over de factuur? Om ontvankelijk te zijn, dien je je klacht schriftelijk en aangetekend in 
binnen 15 dagen na de datum van de factuur. Na die datum behoudt Inter zich het recht voor om je klacht 
als nietig te beschouwen. 

Niet-betaling 

Als je niet of te weinig betaald hebt, heeft Inter het recht om je niet aan de opleiding te laten deelnemen. 

Annulering door de deelnemer 

Als Inter je inschrijving per e-mail bevestigd heeft, gaan de annuleringsvoorwaarden in. Als je wil annuleren 
doe je dat met een brief of een e-mail aan Inter.  

• Als je annuleert, rekent Inter altijd 150 euro (excl. BTW) aan voor administratieve kosten.

• Annuleer je 30 kalenderdagen voor de start van de opleiding of vroeger? Als je je inschrijvingsgeld
al betaald hebt, betaalt Inter dat terug, met de administratieve kost ervan afgetrokken.

• Annuleer je na deze periode, dan heb je geen recht op een terugbetaling. Je bent het volledige
inschrijvingsgeld verschuldigd, ook als je dat nog niet betaald had.

• Als je annuleert, mag je iemand anders laten deelnemen aan de opleiding. Vraag wel eerst
goedkeuring aan Inter.

• Ook als je door een ziekte moet annuleren of niet aanwezig bent, gelden dezelfde bepalingen als
hierboven. Alleen met een attest en om uitzonderlijke redenen, zoals een ongeval of een langdurige
ziekte, kan Inter de annuleringsvoorwaarden laten vallen.

Annulering door de organisator 

In geval van overmacht of als er te weinig deelnemers zijn, heeft Inter het recht om de opleiding te 
annuleren. Er moeten minstens vijf deelnemers zijn. Als Inter annuleert, krijg je een volledige terugbetaling 
binnen vier weken. In dat geval brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte via e-mail. 

Andere bepalingen 

Tenzij schriftelijk anders bepaald en ondertekend door de partijen bij het contract: 

• Je aanvaardt dat Inter foto’s maakt tijdens de opleiding. Als Inter geen foto van jou mag nemen,
laat dit dan weten bij je inschrijving.

• Je gaat ermee akkoord dat Inter deze foto’s gebruikt in opleidings- en communicatiemateriaal.

Gegevensbescherming 

Inter houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We gebruiken je persoonsgegevens 
alleen voor deze opleiding. Daarna bewaren we ze niet langer dan zes maanden voor we ze verwijderen. We 
geven je gegevens nooit door aan derden en je kan ze op verzoek wijzigen. 

Procesvoering 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de vrederechter en de rechtbanken van Hasselt bevoegd. 
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