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Voorwaarden opleidingen ST-Groep 

 

Voor onze opleidingen: 

• Leergang Leiding geven aan teams in ontwikkeling 

• Leergang Leiden van organisatieverandering 

• Werkconferentie Werken met zelfsturende team 

gelden de volgende voorwaarden. Deze zijn aanvullend op onze algemene voorwaarden. 

 

Inschrijving 

Inschrijfformulieren welke twee maanden voor aanvang van de opleidingsdata bij ons 

binnen zijn, krijgen een vroegboekkorting van tien procent. Voor studenten zijn er enkele 

beurzen beschikbaar 

U kunt het volledig ingevulde inschrijfformulier (link kopiëren) per mail sturen naar 

info@st-groep.nl 

 

Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Zo spoedig mogelijk na aanmelding 

ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Informatie over de locatie, aanvangstijd 

en overige deelnemers ontvangt u twee weken van te voren. 

Bij een meerdaagse bijeenkomst gaan wij er van uit dat u blijft overnachten. Wij regelen 

een overnachting voor u. Wilt u daar geen gebruik van maken geef dit dan tijdig aan ons 

door. 

 

Materiaal 

Bij de opleidingen is het materiaal inbegrepen. De gebruikte boeken ontvangt u bij 

aanvang van de opleiding. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van 

sheetspresentaties. U ontvangt een hardcopy of digitale of online versie. Dit materiaal is 

uitsluitend voor eigen gebruik en het copyright van het ondersteunende 

opleidingsmateriaal berust bij ST-Groep 

 

Betaling 

Twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een factuur voor het cursusgeld. 

Dit bedrag dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.  

Wij geven uw bedrijfsgegevens door aan de desbetreffende locatie, zodat zij u of uw 

bedrijf een factuur van de arrangementskosten kunnen sturen. Deze zullen ongeveer 

€275 per tweedaagse bedragen. Voor annulering van overnachting zijn wij gebonden aan 

de voorwaarden van het confentieoord. Deze zijn bij ons op te vragen 

 

Annulering 

Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding wordt er €50,- 

administratiekosten in rekening gebracht. Bij Latere annulering is het volledige bedrag 

verschuldigd. Het is mogelijk om een vervanger deel te laten nemen.  

 

Bij onvoldoende inschrijvingen van de opleiding zullen we in overleg met de deelnemers 

nieuwe data plannen. In het geval dat de opleiding al gestart is en we niet alle blokken 

kunnen uitvoeren vanwege onvoorziene omstandigheden, zal we het cursusgeld naar rato 

worden gerestitueerd. 

 

Vertrouwelijkheid 

Voor persoonlijk informatie die tijdens opleidingen wordt gedeeld geldt een strikte 

vertrouwelijkheid. Deze geldt voor zowel de trainer/cursusleider als voor de deelnemers 

onderling. Dit wordt bij elke nieuwe  opleiding expliciet afgesproken en alleen na het 

geven van uitdrukkelijke toestemming kan voor specifiek aangeduide informatie 

toestemming gegeven worden om dit met derden te delen. 


