
Voorwaarden workshops van scil animal care company BV 

  

Artikel 1: Voorwaarden van toepassing 

Op alle met scil animal care company BV gesloten overeenkomsten zijn de volgende 

voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt 

tevens voor door scil animal care company BV ingeschakelde derden. 

  

Artikel 2: Omvang verplichtingen 

Met scil animal care company BV gesloten overeenkomsten leiden voor scil animal care 

company BV tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij scil 

animal care company BV gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen 

van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van scil 

animal care company BV verlangd kan worden. Voor zover scil animal care company BV voor 

een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking 

door de cursusdeelnemer, is scil animal care company BV uit haar verplichtingen ontslagen bij 

niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van medewerking. 

  

Artikel 3: Inschrijven, plaatsing en toelating 

1. De cursussen zijn toegankelijk voor deelnemers met een academische- of een hoger 

beroepsonderwijs opleiding. In overleg en met goedkeuring van de docent kan hiervan 

afgeweken worden. 

2. Inschrijven bij voorkeur via de digitale route op www.scilvet.nl, na inschrijving ontvangt u 

een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. 

3. De door scil animal care company BV aangeboden cursussen vinden alleen doorgang bij 

voldoende aanmeldingen. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen 

de cursus te annuleren. U ontvangt in dat geval het volledige inschrijfgeld retour. Wij behouden 

ons het recht voor de locatie of datum van de cursus te wijzigen. 

4. Plaatsing voor de cursus vindt plaats op basis van volgorde aanmelding. 

5. Toelating tot een cursus kan afhankelijk zijn van de verplichting van het volgen van een 

hieraan voorafgaande cursus. 



6. Inschrijving voor een cursus is persoonsgebonden. Uitsluitend degene die zich ingeschreven 

heeft wordt tot de cursus toegelaten. 

7. Bij redenen van overmacht en in geval van ziekte bestaat er na overleg met scil animal care 

company BV de mogelijkheid om een collega in uw plaats aan de cursus te laten deelnemen. 

  

Artikel 4: Annuleren, ontbinden en opzeggen 

1. Niet deelnemen aan een cursus op de datum waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als 

annulering. Annulering dient schriftelijk te geschieden. 

2. Bij annulering tot 60 dagen voor aanvangsdatum cursus retourneren wij uw inschrijfgeld 

minus € 50,00 (excl. BTW) als administratie- en overige kosten. Bij annulering tot 30 dagen voor 

aanvangsdatum cursus retourneren wij 25% van de inschrijfkosten. Bij annulering binnen 30 

dagen voor aanvang cursus retourneren wij het inschrijfgeld niet meer. Het deelnemen aan de 

cursus door een collega behoort tot de mogelijkheden. In alle voorkomende gevallen van 

retourneren inschrijfgeld geldt een minimum van € 50,00 (excl. BTW). In voorkomende gevallen 

beslist de directie van scil animal care company BV in overleg met de cursist. Alleen schriftelijk 

vastgelegde afspraken door scil animal care company BV zijn geldig.  

Artikel 5: Opslag in verband met certificering 

1. De bijkomende kosten in verband met certificering van de cursus worden naar rato van de 

kosten doorberekend aan de deelnemer. Deze kosten worden separaat vermeld op de factuur van 

scil animal care company BV. Het betreft kosten doorberekend door het CKRD en/of de Orde 

der Dierenartsen en de hiermee ontstane administratieve verrichtingen. 

2. scil animal care company BV is niet verplicht een cursus ter certificering aan te bieden. 

Artikel 6: Betaling 

1. Alle door scil animal care company BV opgegeven inschrijfgelden zijn excl. BTW. 

2. Zolang het cursusgeld niet is voldaan, behoudt scil animal care company BV zich het recht 

voor de deelnemer van deelname uit te sluiten, onverkort de verplichting tot betaling van het 

cursusgeld en eventuele incassokosten.  

Artikel 7: Wijze van betalen 

1. Na inschrijving ontvangt u een analoge- danwel digitale factuur. 

2. Analoge- danwel digitale factuur zonder automatische incasso. Betaling dient binnen 30 dagen 

na factuurdatum verricht te zijn.  



  

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

1. Deelname is altijd op eigen risico. 

2. scil animal care company BV is nimmer aansprakelijk voor het zoekraken van materialen of 

persoonlijke eigendommen. 

3. scil animal care company BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van 

onjuiste informatie danwel niet functionerende apparatuur, door of namens scil animal care 

company BV verstrekt. 

4. Bij deelnemers aan cursussen waarbij met materialen worden gewerkt van chemische, 

biologische danwel fysische samenstelling dient de deelnemer zelf te beoordelen of hij/zij fysiek 

in staat is verantwoord deel te nemen aan de cursus.  

Artikel 9: Persoonsgegevens 

1. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten van scil animal care company 

BV. 

2. scil animal care company BV zal deze verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die 

de wet voorschrijft. 

3. Door het aangaan van een overeenkomst met scil animal care company BV verleent u 

toestemming voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen 

persoonsgegevens.  

 


