Annuleringsvoorwaarden SBG
Inschrijving, toelating, annulering
U kunt zich aanmelden door het ingevulde aanmeldingsformulier aan het CPO te retourneren.
Toelating geschiedt volgens datum van ontvangst van het inschrijfformulier inclusief bijlagen.
Kosteloos annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang van de opleiding. Bij annulering tussen
vier en drie weken voor aanvang wordt de helft van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij
annulering later dan drie weken voor aanvang van de opleiding is géén restitutie mogelijk van de
cursusprijs. Indien een ander in uw plaats kan deelnemen worden alleen administratiekosten in
rekening gebracht (ter beoordeling aan de SBG).

Privacy Policy
Het CPO respecteert de privacy van de gebruikers van de website. Door u verstrekte persoonlijke
informatie wordt zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Vastlegging en verwerking van gegevens
Op deze website kunt u uw persoonlijke gegevens invullen, onder andere indien u
(opleidings)informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een opleiding. We vragen u alleen gegevens
te verstrekken die wij nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld om u te
kunnen bereiken bij vragen.
Uw gegevens kunnen door het CPO, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te
informeren over nieuwe opleidingen, producten of ontwikkelingen. Als u hier géén prijs op stelt,
neemt u dan contact op met het CPO, Postbus 10520, 6500 MB te Nijmegen, onder vermelding van
‘adresbeheer’.
Statistieken
Op deze website kunnen bezoekgegevens worden bijgehouden om de belangstelling voor de
verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast
worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
Cookies
Het CPO kan op deze website gebruik maken van cookies om de toegang tot de site voor u
gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat uw gegevens als ‘cookie’ worden opgeslagen dan
kunt u dat bij uw browserinstellingen veranderen. Kijk hiervoor bij de helpfunctie van uw browser.
Links naar andere websites
Deze website bevat links naar andere websites. Het CPO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
deze websites of voor de privacybescherming op deze websites.
Het CPO behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Wijzigingen
worden op deze website bekendgemaakt. Door de website van het CPO te gebruiken, stemt u in met
het boven omschreven beleid.

