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Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de individuele deelname door
(assistent)drogisten aan het nascholingsplatform “Zorg dat je bijblijft”.
Aanmelden
1. Aanmelden voor de nascholing vindt uitsluitend plaats middels een digitaal
aanmeldingsformulier op de website www.nascholingdrogisterij.nl.
2. Aanmelding voor de nascholing geschiedt voor het lopende kalender jaar. Bij tussentijdse beeindiging door de deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats
3. De overeenkomst tussen het CBD en de deelnemer eindigt automatisch na het einde van het
lopend kalenderjaar. Indien de deelnemer het daarop volgend kalenderjaar weer wil
deelnemen aan het nascholingsplatform, dient de deelnemer zich opnieuw aan te melden
voor de duur van een kalenderjaar.
4. Vanaf het moment dat de deelnemer zich aanmeldt voor de nascholing, bestaat er een
betalingsverplichting.
Uitsluiting
De nascholing is enkel toegankelijk voor deelnemers die beschikken over een vakdiploma assistentdrogist of drogist. Het CBD behoudt zich het recht om een deelnemer die niet voldoet aan deze
voorwaarde de toegang tot de nascholing te weigeren.
Prijzen
De tarieven voor deelname aan het nascholingsplatform staan vermeld op de website
www.nascholingdrogisterij.nl. Het CBD heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen. Door
aanmelding bij het nascholingsplatform accepteert de deelnemer deze tarieven.
Wijzigingen
Het CBD kan wijzigingen in de inhoud van de nascholing en/of het lesmateriaal aanbrengen. Type- en
spelfouten zijn voorbehouden.
Intellectueel eigendom
Het CBD is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het aan de deelnemer ter
beschikking gestelde inhoud van het nascholingsplatform “Zorg dat je bijblijft”, tenzij een andere
auteursrechthebbende op het materiaal zelf is aangegeven. De inhoud mag niet worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van het CBD.
Bescherming persoonsgegevens
1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van
het CBD. Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met geldende privacywetgeving
behandeld.
2. Het CBD houdt informatie over de voortgang van de deelnemer bij. Deze informatie over de
voortgang kan worden verstrekt aan de werkgever en/of het hoofdkantoor van het formule bedrijf
van de deelnemer.
3. Indien de deelnemer vijf jaar niet actief is geweest op het nascholingsplatform worden diens
persoonsgegevens verwijderd. Het verwijderen van de persoonsgegevens van een deelnemer,
eerder dan vijf jaar, gebeurt uitsluitend op schriftelijk verzoek van de deelnemer.

Aansprakelijkheid
Het CBD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei
wijze voortvloeit en/of kan voortvloeien uit de deelname aan het nascholingsplatform en/of uit de
informatie op het nascholingsplatform.
Klachtenprocedure
Tot uiterlijk twee weken na afloop van het lopend kalenderjaar kan de deelnemer schriftelijk
en gemotiveerd een klacht indienen bij het CBD over de deelname aan het nascholingsplatform
tijdens het lopend kalenderjaar. Aan de deelnemer die schriftelijk een klacht heeft ingediend, wordt
binnen twee weken na ontvangst van deze klacht een ontvangstbevestiging gestuurd. Het CBD deelt
haar gemotiveerde reactie over de door de deelnemer ingediende klacht
binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke klacht schriftelijk aan de deelnemer mede.
Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door het CBD
worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen
voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt. Bekendmaking vindt plaats door middel van een
persoonlijke kennisgeving of door middel van algemene kennisgeving op de website
www.nascholingdrogisterij.nl.

