
 

Algemene voorwaarden SOD-Opleidingen, SOD Next cursussen & workshops 

 

Bij aanmelding voor een cursus of workshop van SOD zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing. 

1. Aanmelding via website 
Uw aanmelding via de website is bindend. U ontvangt na aanmelding via www.sodnext.nl een 
bevestiging van inschrijving. Wijzigingen n.a.v. deze bevestiging kunt u tot twee weken voor 
aanvang van de korte cursus of website schriftelijk (info@sodnext.nl ) of telefonisch doorgeven aan 
de SOD cursistenadministratie (0348-485151). 
 
Indien u zich aanmeldt binnen 2 weken voor de startdatum van de korte cursus of 
workshop vervalt bovenstaande en is uw aanmelding bindend. 
Met uw aanmelding gaat u een overeenkomst aan met SOD die loopt tot en 
met de laatste les -of toetsdag. 

2. Andere vorm van aanmelding 
Indien u zich aanmeldt op andere wijze dan via de website ontvangt u ook een 
inschrijvingsbevestiging. Wijzigingen n.a.v. deze bevestiging kunt u tot twee weken voor 
aanvang van de korte cursus of workshop schriftelijk (info@sodnext.nl) of 
telefonisch doorgeven aan de SOD cursistenadministratie (0348-485151). 

3. Annulering door cursist 
 
Bij annulering tot 1 maand voor de start van de korte cursus of workshop bent u 10% van de 
overeengekomen prijs verschuldigd en € 50,-- administratiekosten. Annuleert u binnen 7 dagen na 
aanmelding, dan vervallen de administratiekosten (bedenktijdregeling).  
Bij annulering vanaf 1 maand tot de start van de korte cursus of workshop bent u de volledige, 
overeengekomen prijs verschuldigd. De annulering dient schriftelijk (info@sodnext.nl) te gebeuren. 
 
Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent bij de korte cursus of workshop brengt 
SOD het volledige cursusbedrag in rekening. In overig gevallen beslist de opleidingsmanager over 
restitutie van het cursusgeld. 

4. Annulering door SOD 
SOD behoudt zich het recht voor om workshops, korte cursussen 
en expertcolleges te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. U hoort uiterlijk 10 
werkdagen voor aanvang van de cursus of deze ook doorgang vindt. 

5. Klachten 
De klachtenprocedure bij cursussen en workshops komt overeen met de gehanteerde 
procedures bij de SOD-I en MI-opleidingen. U vindt deze procedure in ons 
Studentenstatuut (Hoofdstuk 7). 

6. Copyright & Eigendomsrecht 
Het copyright en eigendomsrecht van het gebruikte lesmateriaal ligt ten alle tijde bij 
SOD. Niets van het gebruikte lesmateriaal mag zonder uitdrukkelijke 
toestemming worden vermenigvuldigd. 

http://www.sodnext.nl/
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