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Voorwaarden Open trainingen Succesvoller Verkopen
Aanmelden:
Via het aanmeldformulier op de website.
Wil je eerst nog meer informatie of heb je vragen, bel mij dan op 06-54714128. Ik help je graag.
Intakegesprek:
Na de aanmelding neem ik contact met je op om jouw wensen en verwachting voor de training te
bespreken. Dan hou ik daar rekening mee voor de invulling van de trainingsdag.
Vooropdracht:
Een week voor de training ontvang je per mail een vooropdracht. Met deze opdracht kan jij je
voorbereiden op de training. Het is belangrijk deze opdracht te maken. Het gaat je helpen om
zoveel mogelijk resultaat te behalen met deze training.
Het minimale aantal deelnemers:
Het minimale aantal deelnemers is 5 personen. De training gaat door wanneer het minimale
aantal deelnemers zich heeft aangemeld. Je hoort uiterlijk twee weken voor de trainingsdatum of
de training definitief doorgaat. Bij onvoldoende deelname heeft Succesvoller Verkopen het recht
om de training te annuleren. In dat geval zoeken we samen naar een andere datum. Lukt dat niet
dan wordt het bedrag dat jij al betaald hebt aan jou terugbetaald.
Betalingen:
Het inschrijfgeld voor de training bedraagt € 25,-. Het restant bedrag dient uiterlijk een week
voor de trainingsdatum op onze rekening te staan. Is dit niet het geval, dan kan je niet deelnemen
aan de training. De factuur ontvang je wanneer de training definitief is.
Annuleren
Wanneer je je hebt ingeschreven voor de training en het lukt jou toch niet om aanwezig te zijn
dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Tot 2 weken voor de trainingsdatum:
10% kosten plus het inschrijfgeld
Binnen 2 weken voor de trainingsdatum:
100% kosten
Alleen bij een dringende reden kan in overleg een uitzondering gemaakt worden. Dus neem altijd
even contact met mij op als je niet kan komen.
Locatie:
De trainingen worden gegeven in de omgeving van Alkmaar. Je ontvangt uiterlijk twee weken
voor de trainingsdatum de definitieve locatie van de training via de mail.

