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Artikel 1 Definities
In deze algemene scholingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
ParkinsonNet: organisatie die streeft naar optimale zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson.
ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het
behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op parkinson lijkende
aandoeningen. ParkinsonNet is een initiatief van het Radboudumc en de Werkgroep
Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en staat als stichting
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (Centraal Gelderland) onder het nummer 57962987. Alle
scholingen die door ParkinsonNet worden aangeboden, worden georganiseerd en gecoördineerd
door het ParkinsonNet coördinatiecentrum.
Scholing: alle activiteiten die door ParkinsonNet georganiseerd worden. Hieronder vallen de
volgende scholingen:
Basisscholing
Klassikale nascholingen
Digitale scholingen (waaronder E-learnings en Congres Online)
Congres
Per scholing kunnen aparte inschrijvings-, betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden.
Deelnemer: degene die zich inschrijft of laat inschrijven voor een ParkinsonNet scholing en/of de
scholing bezoekt.

Artikel 2 Inschrijving
Inschrijvingen voor ParkinsonNet scholingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot
het maximum aantal deelnemers is bereikt. De ParkinsonNet basisscholing kent daarnaast een
selectiebeleid. Lees meer over het selectiebeleid op onze website op de pagina ‘Deelname’. Door
inschrijving dan wel het fysiek bezoeken van de scholing verklaart de deelnemer zich
onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene scholingsvoorwaarden.

2.1 Inschrijving basisscholing, klassikale nascholingen en congres






De inschrijving vindt plaats door middel van een door de deelnemer volledig ingevuld
aanmeldformulier dat via internet of e-mail door de deelnemer is verzonden en ontvangen
door ParkinsonNet.
De deelnemer is definitief ingeschreven wanneer hij/zij de algemene scholingsvoorwaarden
(en in het geval van de basisscholing eveneens de voorwaarden voor deelname) accepteert
en de wijze van betaling bevestigt. De wijze van betaling is per iDEAL of per factuur.
Vanaf de bevestiging van de betaling heeft de deelnemer recht op de wettelijke bedenktijd
van veertien dagen.

2.2 Inschrijving digitale scholingen




De inschrijving vindt plaats door middel van een iDEAL betaling via uw ParkinsonNet profiel.
De deelnemer is definitief ingeschreven wanneer hij/zij de algemene scholingsvoorwaarden
accepteert en de betaling bevestigt.
Vanaf de bevestiging van de betaling heeft de deelnemer recht op de wettelijke bedenktijd
van veertien dagen.
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Artikel 3 Betalen
3.1 Betaling basisscholing, klassikale nascholingen en congres





De betaling van de scholing geschiedt bij voorkeur per iDEAL. Indien de deelnemer kiest voor
betaling per factuur, zal 7 euro extra aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Het verschuldigde bedrag dient in dit geval uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te
zijn voldaan.
Stichting ParkinsonNet is vrijgesteld van BTW. Over de prijzen zoals vermeld op de website
brengt ParkinsonNet geen BTW in rekening.
Bij niet, niet-tijdig of onvolledige betaling is de deelnemer alle kosten verschuldigd die
Stichting ParkinsonNet moet maken om haar vordering te incasseren.

3.2 Betaling en geldigheidsduur digitale scholingen





De betaling geschiedt alleen per iDEAL.
De sluitingsdatum van de digitale scholing staat vermeld op de informatiepagina van de
betreffende digitale scholing. Binnen deze datum moet u de digitale scholing afronden,
anders vervalt uw recht op accreditatiepunten voor deze digitale scholing. Zie voor meer
informatie onder ons scholingsaanbod op www.parkinsonnet.nl
Na de sluitingsdatum zal de digitale scholing niet meer beschikbaar zijn. Er wordt geen
restitutie meer verleend.

Artikel 4 Annuleren
Als de deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dient dit altijd middels een emailbericht naar scholingen@parkinsonnet.nl kenbaar gemaakt te worden bij het scholingenteam
van ParkinsonNet. Per scholingsactiviteit gelden aparte annuleringsvoorwaarden.

4.1

Basisscholing

4.1.1 Annulering basisscholing






Bij annulering tot drie weken voor de 1e scholingsdag vervalt uw deelname aan de
ParkinsonNet basisscholing. U ontvangt uw scholingsgeld minus €50,- administratiekosten
retour. U kunt zich indien gewenst opnieuw via de mailalert opgeven voor de selectie voor de
volgende basisscholing.
Bij annulering binnen drie weken voor de 1e scholingsdag, brengen wij het gehele bedrag in
rekening. U heeft het recht om de eerst daaropvolgende scholing in te halen. U betaalt
hiervoor €275,-. Zie hiervoor ook inhalersvoorwaarden artikel 4.1.1.
Bij no-show wordt het gehele scholingsbedrag in rekening gebracht.
Deelnemers hebben recht op een wettelijke bedenktijd van veertien dagen na inschrijving
van de scholing.

4.1.2 Inhalersvoorwaarden basisscholing






Als de deelnemer de 1e dag annuleert, dan dient hij/zij deze bij de eerstvolgende scholing in
te halen. De deelnemer betaalt dan €275,- inhaalkosten om de scholing te volgen. Dit is
bovenop de reguliere kosten van de scholing.
Als de deelnemer de 2e of de 3e dag annuleert, dan dient hij/zij deze bij de eerstvolgende
scholing in te halen.
De deelnemer betaalt €75,- inhaalkosten per inhaaldag. Dit is bovenop de reguliere kosten
van de scholing.
Voor iedere basisscholing geldt dat de deelnemer alle dagen van de basisscholing gevolgd
moet hebben, voordat de deelname bij ParkinsonNet definitief is en hij/zij op de zorgzoeker
vindbaar is.
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4.2

Dag één van de basisscholing dient de deelnemer te volgen, voordat de deelnemer de 2e
en/of 3e basisscholingsdag mag volgen. Mocht de deelnemer dag één niet gevolgd hebben,
dan wordt de deelnemer op de deelnemerslijst geplaatst voor de eerstvolgende
basisscholing.
Dag twee van de driedaagse basisscholing dient de deelnemer te volgen voordat de
deelnemer de derde scholingsdag mag volgen. Mocht de deelnemer de tweede
basisscholingsdag niet kunnen volgen, dan wordt de deelnemer op de deelnemerslijst voor
de eerstvolgende basisscholing geplaatst om de tweede en derde dag te volgen.
Wanneer de deelnemer dag één, dag twee of dag drie van de basisscholing mist, dan is hij/zij
verplicht om deze dag(en) tijdens de eerstvolgende basisscholing in te halen. Mocht de
deelnemer zowel tijdens de scholing waarvoor hij geselecteerd is als tijdens de eerst
volgende scholingsmogelijkheid verhinderd zijn, dan zijn wij genoodzaakt om de inschrijving
te annuleren. De deelnemer zal zich dan opnieuw moeten aanmelden voor de
selectieprocedure. De deelnemer kan dan via de mailalert opnieuw kenbaar maken dat hij
geïnteresseerd is in deelname in ParkinsonNet.

Opleiding tot parkinsonverpleegkundige

4.2.1 Annulering opleiding tot parkinsonverpleegkundige
 Bij annulering tot drie weken voor de 1e scholingsdag vervalt uw deelname aan de Opleiding
tot parkinsonverpleegkundige. U ontvangt uw scholingsgeld minus €50,- administratiekosten
retour. U kunt zich indien gewenst op de interesselijst laten plaatsen voor de volgende
opleiding.
 Bij annulering binnen drie weken voor de 1e scholingsdag, brengen wij het gehele bedrag in
rekening. U heeft het recht om deze dag de eerst daaropvolgende scholing in te halen. U
betaalt hiervoor €275,- Dit is bovenop de reguliere kosten van de scholing.
Zie hiervoor ook inhalersvoorwaarden artikel 4.2.1.
 Bij no-show wordt het gehele scholingsbedrag in rekening gebracht.
 Deelnemers hebben recht op een wettelijke bedenktijd van veertien dagen na inschrijving
van de scholing.
4.2.2 Inhalersvoorwaarden opleiding tot parkinsonverpleegkundige
 Dag één van de opleiding dient de deelnemer te volgen, voordat de deelnemer de
vervolgdagen mag volgen. Mocht de deelnemer dag één niet gevolgd hebben, dan wordt de
deelnemer op de deelnemerslijst geplaatst voor de eerstvolgende opleiding.
 Als de deelnemer de 1e dag annuleert, dan dient hij/zij deze bij de eerstvolgende scholing in
te halen. De deelnemer betaalt dan €275,- inhaalkosten om de scholing te volgen. Dit is
bovenop de reguliere kosten van de scholing.
 Mocht de deelnemer zowel tijdens de scholing waarvoor hij zich heeft ingeschreven als
tijdens de eerst volgende scholingsmogelijkheid verhinderd zijn, dan zijn wij genoodzaakt om
de inschrijving te annuleren. De deelnemer zal zich dan opnieuw moeten aanmelden voor de
scholing.
 De deelnemer mag, afgezien van dag 1, één scholingsdag missen. Als de deelnemer meer dan
één opleidingsdag mist, Dan moeten de extra gemiste dagen ingehaald worden in de eerst
volgende scholing om het certificaat te kunnen behalen.
 De deelnemer betaalt €75,- inhaalkosten per inhaaldag. Dit is bovenop de reguliere kosten
van de scholing.
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4.3

(Meerdaagse) klassikale nascholingen en congres

4.3.1 Annulering (meerdaagse) klassikale nascholingen en congres





Bij annulering tot 21 dagen vóór de start van de scholing wordt 25 euro aan
administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 21 dagen en tot 7 dagen vóór de start van de scholing wordt het gehele
scholingsbedrag in rekening gebracht, behalve als de afmelder voor een vervanger* zorgt.
Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de scholing of bij no show wordt het gehele
scholingsbedrag in rekening gebracht. Er wordt geen restitutie verleend.
Deelnemers hebben recht op een wettelijke bedenktijd van veertien dagen na inschrijving
van de scholing.

*Vervanger voor deelname aan klassikale nascholing en congres:
 De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en verplichtingen worden
overgenomen door de vervanger. Let op! Inschrijving is op persoonlijke titel en alleen
overdraagbaar aan een deelnemer van ParkinsonNet. Het is niet mogelijk om zonder
schriftelijke toestemming van ParkinsonNet een vervanger in de plaats van de deelnemer te
sturen. U dient altijd ParkinsonNet eerst om schriftelijke toestemming te vragen.
 Indien de afmelder zelf voor een vervanger zorgt voor de scholing wordt tot 7 dagen vóór de
scholing 25 euro aan- administratiekosten in rekening gebracht.
 De afmelder dient onderling met zijn vervanger de betaling af te stemmen.
 Binnen zeven dagen vóór de scholing is het helaas niet meer mogelijk om een vervanger te
sturen. De hierboven genoemde regels vervallen dan.

4.3.2 Inhalersvoorwaarden meerdaagse klassikale nascholingen
 Als de deelnemer één van de dagen annuleert, dan kan hij/zij deze bij de eerstvolgende
scholing inhalen. Dit geldt alleen als de scholing nogmaals wordt aangeboden en
daadwerkelijk plaats gaat vinden. Hiernaast dient er een vrije plek te zijn bij de betreffende
scholing. De deelnemer betaalt €75,- inhaalkosten. Dit komt bovenop de reguliere kosten van
de scholing die geannuleerd is.

4.4

Annulering digitale scholingen



4.5

Deelnemers hebben recht op een wettelijke bedenktijd van veertien dagen na inschrijving
van de scholing.
Mocht u na deze veertien werkdagen u bedenken en de digitale scholing niet willen volgen,
dan heeft u geen recht meer op restitutie.

Annulering door ParkinsonNet




ParkinsonNet behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de scholing te
annuleren tot tien dagen voor het begin van de scholing, zonder dat ParkinsonNet gehouden
is tot enige vorm van schadevergoeding. De deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig
mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de
deelnemer hier geen gebruik van wenst te maken, wordt het gehele bedrag voor deelname
binnen een termijn van veertig dagen teruggestort.
Indien ParkinsonNet door overmacht genoodzaakt is een scholing te annuleren binnen tien
dagen voor het begin van de scholing, zal ParkinsonNet zich tot het uiterste inspannen om
een passend alternatief te bieden. Indien de deelnemer hier geen gebruik van wenst te
maken, wordt het gehele bedrag voor deelname binnen een termijn van veertig dagen
teruggestort. Deelnemers kunnen in geen geval aanspraak doen op enige andere vormen van
(schade)vergoedingen door ParkinsonNet.
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Indien een docent door overmacht verhinderd is, zal ParkinsonNet zich tot het uiterste
inspannen om een vervanger met eenzelfde expertise en vaardigheid als de verhinderde
docent te vinden, zodat de scholing alsnog doorgang kan vinden. Indien de deelnemer hier
geen gebruik van wenst te maken, wordt het gehele bedrag voor deelname binnen een
termijn van veertig dagen teruggestort. Deelnemers kunnen in geen geval aanspraak doen op
enige andere vormen van (schade)vergoedingen door ParkinsonNet.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op digitale scholingen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Voor zover ParkinsonNet aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van
aansprakelijkheid/schadevergoeding door ParkinsonNet maximaal beperkt tot de prijs van de
gevolgde scholing, waarmee de schade een verband heeft. Los van het bovenstaande wordt de
aansprakelijkheid van ParkinsonNet voor schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van
aan de deelnemer toebehorende en naar de scholing meegebrachte goederen uitdrukkelijk
uitgesloten. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden enkel voor zover door de wet
toegestaan.

Artikel 6 Disclaimer
Alle door ParkinsonNet dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma)
aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
ParkinsonNet spant zich ervoor in dat de inhoud en organisatie van scholingen zo goed mogelijk
worden verzorgd. ParkinsonNet is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden
onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van deze scholingen. Zij is evenmin
aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van deze scholingen.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de scholing en op alle in
verband daarmee door ParkinsonNet uitgegeven folders, brochures, Cd-rom’s en dergelijke berusten
uitsluitend bij ParkinsonNet. Alle verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor
eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de
verkregen informatie/materialen hier buiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen
of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht op
intellectuele eigendom ten aanzien van scholingen en de in het kader daarvan door ParkinsonNet
aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 8 Beeld- en geluidsopnames
Door bezoek aan de scholing verklaart de deelnemer zich eeuwigdurend, onherroepelijk en
onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret, uitspraken
en lichaam(-skenmerken) door ParkinsonNet of een ingeschakelde derde, waarbij de deelnemer
uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten,
ongeacht het medium of de context waarin dit plaatsvindt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de
deelnemer niet onterecht op negatieve of diskwalificerende wijze zal worden geportretteerd.
ParkinsonNet noch de eventuele derde aan wie ParkinsonNet toestemming heeft gegeven voor een
dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de deelnemer enige vergoeding
verschuldigd.

Artikel 9 Vertrouwelijkheidsverklaring
ParkinsonNet, haar medewerkers en de docenten gaan vertrouwelijk om met de informatie die door
de deelnemers is verstrekt. Ingebracht casuïstiekmateriaal zal niet aan derden worden verstrekt.
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Artikel 10 Klachtenprocedure ParkinsonNet
Klachten kunnen schriftelijk of per mail worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de
situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen.
ParkinsonNet zal binnen veertien werkdagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing.
Bij onduidelijkheid zal ParkinsonNet contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht
betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een
voorstel ter oplossing van uw klacht. https://www.parkinsonnet.nl/scholingen/klachtenprocedure

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
Op de rechtsbetrekkingen tussen ParkinsonNet en de deelnemer (zie artikel 1) is Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen van welke aard dan ook zijn onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 12 Wijziging algemene scholingsvoorwaarden
ParkinsonNet behoudt zich het recht voor om deze algemene scholingsvoorwaarden te wijzigen
en/of aan te vullen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 13 Contact
Voor algemene vragen verwijzen wij u graag naar de veelgestelde vragen (FAQ) pagina.
Bezoekadres:
Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen
Ingang oost, Radboudumc
Route 913
Routebeschrijving via Google Maps
Postadres:
ParkinsonNet
Radboudumc
Afdeling Neurologie HP 913
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
T. 024-3614701 (maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur)
M. informatie@parkinsonnet.nl of contactformulier
Wij streven ernaar uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden.
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