
De onderstaande voorwaarden gelden voor de nascholing ‘Seks, van fijn naar pijn; enkele reis of 
retour?' van CenSeRe. Door deze inschrijving stemt u in met deze voorwaarden.  
 
De registratie- en annuleringsvoorwaarden zijn als volgt: 
 
Inschrijvingsvoorwaarden: 

• Na ontvangst van uw aanmeldformulier is uw inschrijving definitief. Vanaf dit moment zijn de 
annuleringstermijnen zoals opgenomen in onderhavige registratie- en 
annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

• U bent de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt, 
tenzij u binnen een van de annuleringstermijnen uw annulering schriftelijk heeft 
doorgegeven. 

• U ontvangt na uw aanmelding een factuur via administratiecensere@ziggo.nl. De betaling 
dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld in de factuur (binnen 14 
dagen na de ontvangst van de factuur).  

• Uw naam en organisatie komen op een deelnemerslijst te staan die enkel gebruikt wordt op 
de dag van de nascholing zelf. U dient op deze lijst uw handtekening achter uw naam te 
zetten als bewijs van uw aanwezigheid. Deze lijst is hierdoor inzichtelijk voor alle deelnemers 
op de dag van de nascholing. Uw persoonsgegevens zullen niet actief gedeeld worden. 

• Indien u accreditatie voor de NVVS nodig heeft, wordt u automatisch ingeschreven bij PE-
online. Wanneer u de nascholing heeft gevolgd en u getekend heeft bij aankomst en vertrek, 
heeft u recht op deze accreditatie.  

• Als u een bewijs van deelname wilt (bv voor een andere beroepsorganisatie dan de NVVS), 
kunt u dat aanvragen via nascholing@censere.nl. 

• De algemene informatieverstrekking en overige correspondentie voor deze nascholing zal 
gaan via e-mail. Hiervoor zal het door u in het aanmeldformulier opgegeven e-mailadres 
worden aangehouden. 

 
Annuleringsvoorwaarden: 

• Annuleringen kunnen schriftelijk worden doorgegeven via nascholing@censere.nl. U 
ontvangt een bevestiging per e-mail.  

• De volgende annuleringstermijnen zijn van toepassing: 
- Tot en met 26 augustus 2019 kan er kosteloos geannuleerd worden.  
- Van 27 augustus tot en met 7 september 2019 wordt er bij annulering € 125,- in rekening 

gebracht. 
- Bij annulering op of na 8 september 2019 bent u het gehele bedrag verschuldigd. 

• Restitutie (indien van toepassing) van (een deel van) het inschrijfgeld vindt plaats na afloop 
van de nascholing. 

• Indien u verhinderd bent, is het kosteloos toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten 
maken van de nascholing, mits de naam en het beroep van de plaatsvervanger vóór 27 
september 2019 via nascholing@censere.nl is doorgegeven. 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 
CenSeRe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit 
houdt in dat: 

• CenSeRe uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, te weten informatievoorziening en overige communicatiedoeleinden t.b.v. 
deze specifieke nascholing; 

• de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 



• passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van 
uw persoonsgegevens te waarborgen; 

• geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij: 
1. dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 
2. wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen; 

• wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze vanzelfsprekend respecteren. 

 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 
nascholing@censere.nl. 
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