
 

 
 

Voorwaarden bijscholingsabonnement 
IVA Opleidingen  

 
1. Als u zich inschrijft voor een bijscholingsabonnement bij IVA Opleidingen, dan wordt de 

ingangsdatum vastgesteld op de dag van inschrijving. U heeft een bedenktijd van 7 
werkdagen alvorens de inschrijving definitief wordt. 
 

2. Als u uw abonnement wilt opzeggen dan kan dit tot vier weken voorafgaand aan de 
verlengingsdatum. Dit kunt u eenvoudig zelf doen door in te loggen in uw 
abonnementsomgeving en via ‘Mijn gegevens’ en vervolgens ‘Abonnement opzeggen’ 
uw abonnement te beëindigen. Als u niets doet zal uw abonnement automatisch worden 
verlengd. U ontvangt vervolgens een nieuwe factuur voor het abonnementsgeld voor het 
komende jaar. 
 

3. Als u zich inschrijft voor het abonnement bij IVA Opleidingen, dan krijgt u een 
persoonlijke inlogcode voor de bijscholingsomgeving. Deze kunt u bereiken via onze 
website https://www.ivaopleidingen.nl/scholingen. Als u inlogt krijgt u vervolgens een 
overzicht van het aanbod en de gevolgde bijscholingen. Tevens kunt u hier uw certificaat 
van een gevolgde bijscholing downloaden. Deze komt beschikbaar nadat uw 
aanwezigheid bij een bijscholing is verwerkt.  
 

4. Voor de abonnementsprijs van € 595,- kunt u deelnemen aan drie bijscholingen binnen 
de abonnementsperiode. Incidenteel zijn er ook losse bijscholingen / trainingen waarvoor 
u zich kunt inchrijven. Deze vallen niet onder het abonnement en hiervoor ontvangt u na 
inschrijving een aparte factuur. Als abonnementhouder ontvangt u voor deze losse 
bijscholingen / trainingen 10% korting op de prijs. 
 

5. Als u eenmaal een abonnement heeft afgesloten bij IVA Opleidingen kunt u deelnemen 
aan de bijscholingsactiviteiten. U kunt zich voor een bijscholing inschrijven met behulp 
van uw inloggegevens voor een abonnementhouder. Tot drie werkdagen voorafgaand 
aan de bijscholing kunt zich zonder opgaaf van reden afmelden. Als u zich daarna afmeld 
of u komt niet opdagen, dan zal deze bijenkomst als zijnde ‘bezocht’ worden beschouwd. 
Daarmee is één kans op deelname komen te vervallen. 
 

6. Als u driemaal heeft deelgenomen aan een bijscholing en toch nog aan een andere 
bijscholing wilt deelnemen dan kan dit. Een extra bijscholing (van 4 uur) kunt u volgen 
tegen een tarief van € 195,-. Hiervan ontvangt u een aparte factuur.  
 

7. Voor iedere bijscholing binnen het abonnement wordt een maximum aantal deelnemers 
aangehouden. Op basis daarvan wordt de accommodatie geregeld. Bij de 
bijscholingsactiviteit kunt u zien hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. Als het 
maximum aantal deelnemers bereikt is, dan wordt aangegeven dat de training vol zit. U 
kunt zich dan niet meer inschrijven. Mocht blijken dat er op het laatste moment alsnog 
deelnemers afvallen, dan zal een mailbericht aan de abonnementhouders worden 
verzonden. Wie zich dan alsnog wil aanmelden kan dit doen. Dit gaat op basis van het 
principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
 

8. Ongeacht het aantal deelnemers gaat de bijscholing altijd door.  


