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1. Inschrijven
• De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) verzorgt 

geaccrediteerde nascholing voor artsen. In het geval een cursus ook 
toegankelijk is voor andere personen staat dit expliciet vermeld

• U kunt zich bij de NVD via de website duikgeneeskunde.nl inschrijven. Na 
ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Aanmeldingen 
worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

• Voor opleidings- en scholingsdoeleinden kunnen persoonsgegevens 
worden gedeeld met docenten, accreditatiepartijen en eventuele 
accommodaties. De NVD is verantwoordelijk voor het verantwoord en 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

 

2. Uitvoering van de overeenkomst
• De NVD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen op grond 

van de op dat moment bekende stand der wetenschap invullen en 
uitvoeren. 

• Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit 
vereist, heeft de NVD het recht bepaalde werkzaamheden te laten 
verrichten door derden.

3. Opzegging van de overeenkomst
• NVD behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de 

cursus geen doorgang te laten vinden.
• De NVD informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 

week voor aanvang van de cursus. In geval van annulering wordt 
reeds betaald cursusgeld volledig gerestitueerd.

 

4: Betaling 
De betaling van de cursus verloopt via automatische incasso, tenzij anders is 
bepaald. Cursisten die zich onverhoopt niet hebben opgegeven maar wel 
aanwezig zijn bij de cursus, accorderen ter plekke een automatische incasso. 
De incasso geschiedt 2 weken voordat de cursus plaatsvindt, tenzij dit in 

http://duikgeneeskunde.nl


verband met latere aanmelding niet meer mogelijk is. In dat geval geschiedt 
de automatische incasso zo snel mogelijk na de aanmelding.

5. Annuleringvoorwaarden 
• Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.
• Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos 

worden geannuleerd.
• Bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór aanvang van de cursus wordt 

50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
• Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus is de NVD 

gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.
• Na aanmelding heeft de cursist wettelijk 14 dagen bedenktijd en kan zich 

binnen deze termijn kosteloos afmelden voor de betreffende scholing.
• De NVD behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij ziekte van 

docenten of andere onvoorziene omstandigheden. 

6. Eigendomsrechten van de NVD
• Alle door de NVD aan de cursist in gebruik gegeven intellectuele goederen 

blijven eigendom van de NVD. 
• Niets van de syllabus en het bijbehorende cursusmateriaal mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar worden gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVD. Het cursusmateriaal 
in zowel schriftelijke als elektronische vorm mag niet zonder schriftelijke 
toestemming van de NVD gebruikt worden buiten de NVD cursussen. 

7. Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur 
van de NVD.


