
 

 

Voorwaarden Raar Jaar Actie 
 

1. De ‘Raar Jaar Actie’ is een tijdelijke actie en alleen geldend voor cursusseizoen 2020-2021 en 
voor cursussen van TVVL.  

2. Voor sommige onderdelen van de Raar Jaar Actie moet je een opt-in vinkje zetten op het 
inschrijfformulier zodat we weten dat je hier gebruik van wilt maken. 

3. De Raar Jaar Actie geldt ook voor reeds geboekte cursussen en opleidingen. 
4. Opties zijn geldig tot de start van een cursus. Een optie is geldig ‘indien plaats beschikbaar’. 

Als de cursus vol loopt, zullen we je (eerder) benaderen en heb je 24 uur om te beslissen. Je 
kunt maximaal 1 optie per persoon nemen.  

5. Je kunt een boeking niet omzetten naar een optie. Je kunt wel gratis annuleren tot 3 weken 
voor aanvang van de cursus. 

6. Annuleren dient per mail te gebeuren: cursus@tvvl.nl. De datum van binnenkomst is geldig. 
De annulering is pas geldig als deze door ons bevestigd is. 

7. Als iemand in jouw plaats aan een cursus deelneemt moet deze persoon wel aan de 
toelatingseisen voldoen. 

8. Modulaire betalingen zijn mogelijk bij iedere cursus die langer dan 7 cursusdagen duurt. Aan 
het eind van iedere module zullen we met de cursist overleggen of hij/zij verder gaat met de 
cursus. Modulaire betalingen en het voortzetten van volgende modules is alleen mogelijk als 
jouw bedrijf geen betalingsachterstanden bij ons heeft. 

9. Als je de cursus pauzeert of de uitgestelde modules later wilt volgen, dien je dit uiterlijk 
volgend cursusseizoen 2021-2022 te doen.  

10. Betaling in termijnen is mogelijk in 2 of 4 termijnen. Bij cursussen korter dan 8 lesdagen 
factureren we in 2 termijnen, bij langere cursussen in 4 termijnen. TVVL rekent geen rente 
als betalingen voor de uiterste betaaldatum gedaan zijn. 

11. Als je de cursus wilt pauzeren omdat je ziek bent, of iemand in je omgeving ziek is en 
waardoor je niet mag komen, of wanneer je van je bedrijf niet naar de les mag komen, dan 
dien je hiervoor aan ons een verklaring van jouw leidinggevende te overleggen.  

12. Voordat je examen gaat doen kun je deelnemen aan de veegklassen die op de door ons 
aangegeven data worden aangeboden.  

13. Je kunt, als je gezakt bent, tot 1 jaar na het normale examenmoment gebruik maken van een 
gratis herexamen en de herexamentraining. 

14. Op deze actie zijn onze cursusvoorwaarden onverminderd van toepassing, tenzij deze 
actievoorwaarden hiervan afwijken. Ook onze nieuwe Privacy Policy is van toepassing waarin 
we regelen hoe we met afstandsonderwijs/webinars om gaan. 

15. Cursisten die gebruik maken van onze leslokalen dienen zich te houden aan ons 
coronaprotocol. 

 


