Algemene voorwaarden SELF-cursus
1. Uitvoering en dienstverlening
Stichting Student en Leefstijl verzorgt de Student Experienced in Lifestyle and Food (SELF)
cursus. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde extracurriculair onderwijsprogramma voor
medisch studenten en basisartsen. De cursus vindt plaats in alle steden in Nederland waar
medische faculteiten gevestigd zijn. Het cursusaanbod verschilt per stad.
Door u te registreren voor de SELF-cursus gaat u tevens akkoord met de Algemene
Voorwaarden betreft SELF-cursus.
2. Deelnamebijdrage
De deelnamebijdrage per SELF-cursus staat vermeld in de reader van de cursus van de
betreffende stad. De bijdrage voor studenten en basisartsen kan verschillen.
3. Studiebelasting
De studiebelasting staat vermeld in de reader van de betreffende SELF-cursus. Er wordt
geen accreditatie toegekend aan artsen.
4. Afgelasting scholing
Bij ziekte van de docent wordt de docent vervangen of de cursusavond afgelast. Wanneer
een scholing op locatie niet kan plaatsvinden, wordt deze online gehouden of afgelast. U zult
hiervan per email op de hoogte gesteld worden.
5. Betalingen
De betalingen voor de SELF-cursus verlopen per Rabobank Betaalverzoek of door het
bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van Stichting Student en Leefstijl. Het
verzoek tot betaling wordt verstuurd per e-mail. Hoe de betaling exact verloopt, is afhankelijk
van in welke stad de SELF-cursus plaatsvindt. Indien voor aanvang van de scholing geen
betaling heeft plaatsgevonden, kan er niet worden deelgenomen aan de SELF-cursus.
6. Annulering
- De deelnemer heeft het recht deelname aan de SELF-cursus te annuleren.
- Annulering van de SELF-cursus door de deelnemer dient uitsluitend per e-mail te
geschieden. De deelnemer kan hiervoor een e-mail sturen naar de desbetreffende
stad waarbij hij / zij zich ingeschreven heeft. De annulering is definitief zodra de
deelnemer een bevestiging heeft ontvangen van Stichting Student en Leefstijl.
- Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de e-mail betreffende de
annulering is verzonden.
- Annuleren kan uiterlijk tot één dag voor de startdatum van de SELF-cursus. Indien de
deelnemer later annuleert, is de deelnemer de gehele deelnameprijs verschuldigd.
7. Geheimhoudingsplicht
Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, wordt door Stichting Student en Leefstijl
vertrouwelijk behandeld. Daarnaast worden alle in SELF-cursus behandelde documentatie,
informatie, (chat)gesprekken en gebruikte materialen door alle partijen (deelnemers,
organisatie, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hierdoor wordt de
privacy van alle betrokkenen gewaarborgd.

Door u te registreren voor de SELF-cursus gaat u akkoord met het vertrouwelijk behandelen
van documentatie, informatie, (chat)gesprekken en gebruikte materialen in de SELF-cursus.
Het copyright en eigendomsrecht van het gebruikte lesmateriaal berust bij de docent van de
betreffende cursusavond van de SELF-cursus.
8. Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Stichting Student en Leefstijl per
mail naar het mailadres van het betreffende lokale bestuur of naar het landelijke bestuur via
nederland@studentenleefstijl.nl. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren.

