Betalingsvoorwaarden
TCM postgraduate
1) Bedenktijd
Wanneer u zich ingeschreven heeft, heeft u nog 14 dagen bedenktijd. Dus vanaf de dag dat u dit formulier naar
ons toestuurt, kunt u nog gedurende 14 dagen kosteloos van gedachten veranderen.
Daarna verbindt u zich aan de voorwaarden van de opleiding en aan onderstaande betalingsvoorwaarden.

2) Betalingsvoorwaarden
Het cursusgeld varieert per docent en wordt steeds vermeld bij de desbetreffende cursus op de website. Dit
cursusgeld is inclusief syllabus, koffie en thee maar exclusief de maaltijd. Als u zich ingeschreven heeft, ontvangt u
van het secretariaat een factuur.
Deze factuur kunt u in één of twee termijnen voldoen, dit is afhankelijk van de soort cursus. Voor de cursussen die
slechts één dag beslaan, is er alleen betaling vooraf in één termijn mogelijk. Voor de meerdaagse cursussen kan er
uitstel van betaling worden verleend en is het mogelijk om in twee termijnen het cursusgeld te voldoen. Hiervoor
geldt een toeslag van € 15 per cursusdag met een maximum van € 30.
Bij betaling in één termijn wordt u verzocht dit bedrag voor de aanvang van de cursus te voldoen.

3) Annulering
Bij annulering tot een maand voor aanvang van de start van de cursus, bent u 10% van het collegegeld
verschuldigd. Heeft u later geannuleerd, dan bent u het gehele collegegeld verschuldigd.

4) Continuering
Dit is alleen van toepassing op de kruidenopleiding. U ontvangt voor het volgend cursusjaar een nieuw
inschrijfformulier. Na afloop van het eerste jaar ontvangt u dit formulier per mail en verzoeken wij u dit na
invulling aan ons te retourneren.

5) Boeken en lesmateriaal
Voor de cursussen van TCM-postgraduate hoeft u geen boeken aan te schaffen. Het door ons verstrekte materiaal
tijdens de lessen volstaat voor de betreffende les en blijft na afloop van de les uw eigendom.

6) Geheimhoudingsplicht
Alle informatie die door (potentiële) studenten aan het secretariaat of docenten van TCM-postgraduate wordt
verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door de opleiding. Zowel het secretariaat als de docenten zijn gehouden
aan het geheimhouden van gegevens van studenten die aan hen verstrekt zijn. Geheimhoudingsplicht staat hierbij
gelijk aan de geheimhoudingsplicht vanuit de beroepsethiek.

7) Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat
TCM-postgraduate behoudt zich het recht voor om indien er minder dan 10 studenten zich aanmelden voor de
cursus, deze te annuleren. De ingeschreven studenten zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden
gebracht en het eventueel reeds betaalde cursusgeld zal per ommegaande worden geretourneerd.

