Algemene voorwaarden
INSCHRIJVINGEN
● Inschrijvingen voor een opleiding of technische stage kunnen online, via mail of telefonisch op het
secretariaat. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld. De datum van betaling geldt
als datum van inschrijving.
● Voor buitenlandse opleidingen/stages kan je enkel deelnemen als je de reis boekt via de voorgestelde
reisorganisatie.
● Vermelde prijzen op 
www.bsfe.be
zijn steeds inclusief btw.

ANNULATIES
● Wanneer een deelnemer annuleert voor een bepaalde cursus wordt het cursusgeld niet teruggestort. Het
betaalde cursusgeld kan altijd wel aangewend worden als betaling voor een volgende cursus of technische
stage.
● Wanneer BSFE de cursus annuleert om welke reden dan ook, wordt het cursusgeld teruggestort. Voor de
recuperatie van de reis dien je rechtstreeks met de reisorganisatie contact op te nemen.

AFGELASTING CURSUS
● Wanneer een cursus wordt afgelast bij onvoldoende inschrijvingen wordt het betaalde cursusgeld binnen de
14 dagen na afgelasting volledig teruggestort.

ZIEKTE OF ONGEVALLENVERZEKERING
● De deelnemer aan de cursus dient zelf een toereikende ziekte – ongevallenverzekering af te sluiten, dit kan
bij de federatie of elders. Diit kan via de sneeuwomnium aangeboden door BSFE. Meer info hierover op
www.bsfe.be.
● Door deel te nemen aan een cursus of technische stage verklaart de deelnemer dat hij/zij medisch geschikt
is en voldoende is verzekerd.
BETWISTINGEN
● Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
● In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het
arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
VERANTWOORDELIJKHEID
● Elke kandidaat die inschrijft voor een opleiding of stage is zelf verantwoordelijk dat hij/zij voldoet aan de
voorwaarden om deel te nemen.
● Voorbereidingsclinics worden aangeboden om een idee te krijgen van je niveau alsook om advies te krijgen
of je reeds klaar bent om een bepaalde opleiding aan te vatten.
PRIVACY
● Met het goedkeuren van de Algemene Voorwaarden ga je akkoord dat wij eventuele foto’s getrokken tijdens
een BSFEactiviteit (opleiding, stage, enz) op onze facebokpagina of website plaatsen.
● Alle persoonlijke gegevens doorgestuurd naar BSFE worden enkel gebruikt en verwerkt in onze databank
voor interne doeleinden.

