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Algemene voorwaarden ExpertCollege voor aanmeldingen ABCDE voor artsen 
 
 
Uitvoering van dienstverlening 
ExpertCollege verplicht zich de overeengekomen opleiding, cursus, training of andere 
dienstverlening 
naar beste vermogen uit te voeren. 
 
ExpertCollege is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of 
gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. 
 
Bij onvoldoende deelname aan of overmacht situaties vooraf of tijdens het geven van de opleiding, 
cursus, training of andere dienstverlening heeft ExpertCollege het recht deze te annuleren of naar 
een later tijdstip te verschuiven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald. 
 
Vertrouwelijkheid 
ExpertCollege zal zich, ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding, cursus, training of andere 
dienstverlening verstrekte of ter kennis gekomen informatie, die zorgvuldigheid betrachten die 
voortvloeit uit de Wet bescherming persoonsgegevens en die mag worden verwacht ten aanzien van 
(bedrijfs)gegevens conform artikel 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht. 
 
Annuleringskosten 
ExpertCollege hanteert de volgende annuleringsregelingen: 
 
Wijzigen 
Wijzigen van deelnemers is kosteloos mits de e-learningmodulen die deel uitmaken van de scholing 
ABCDE voor artsen nog niet verstrekt zijn aan de deelnemer. Bij wijziging van de deelnemer, na 
verstrekking van de e-learningmodulen die deel uitmaken van de scholing ABCDE voor artsen, voor 
deelname aan de praktijktraining, wordt er €350,- (excl. BTW) in rekening gebracht. De nieuwe 
deelnemer ontvangt in dat geval nieuwe e-learningmodulen. Wijzigen van deelnemers is mogelijk tot 
14 dagen voor de praktijktraining. 
 
Annuleren 
Bij annulering zonder wijziging van deelnemer na verstrekking van de e-learning modulen die deel 
uitmaken van de scholing ABCDE voor artsen brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening. 
 
Bij annulering zonder wijziging van deelnemer met 14 of minder dagen tot de praktijktraining 
brengen wij 100% van het totaalbedrag in rekening. 
 
Prijzen 
ExpertCollege heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van 
de cursus de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit 
punt anders zijn overeengekomen. 
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