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Annuleringsvoorwaarden open inschrijving BHV en BMI opleidingen 
 
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een BHV cursus heeft Chubb steeds het recht naar eigen 
inzicht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te 
accepteren. 

 
Aan de opgegeven cursusdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden. 
Ziekte of verhindering van een cursist geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of 
ontbinding van de overeenkomst. 

 
Kan een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd 
worden? Dan kan de cursist, als het lesgeld volledig is betaald, aan de eerstvolgende cursus of 
in dezelfde of een andere cursusplaats deelnemen. 
• Zo’n verschuiving is kosteloos tot vier weken vóór de eerste cursusdag. 
• Wanneer een aanvraag tot verschuiving binnen vier weken tot uiterlijk zeven werkdagen 

voor de eerste cursusdag schriftelijk (training@chubbfs.nl) ingediend wordt bedragen de 
verschuivingskosten € 27,50 per cursusdag. 

• Verschuiving binnen zeven werkdagen, voor aanvang van de cursus, is mogelijk tegen 
betaling van € 45,00 per cursusdag. 

• Bij afwezigheid zonder afmelding en/of bij annulering op de cursusdag zelf wordt het gehele 
• cursusbedrag in rekening gebracht. 

 

De opdrachtgever kan een inschrijving ook annuleren.  

Alleen schriftelijke en volledige annuleringen (gemeld via nl_training@chubbfs.com) worden in 
behandeling genomen. 
• Tot vier weken vóór de eerste cursusdag is dat kosteloos. 
• Tot twee weken vóór de eerste cursusdag is de helft van het cursusgeld verschuldigd. 
• Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien de cursus minder dan twee 

weken voor de aanvang van wordt geannuleerd. 
In plaats van degene die is ingeschreven kan altijd iemand anders aan een cursus 
deelnemen. 
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Annuleringsregeling open inschrijving vakopleidingen  
• Onderhoudsdeskundige kleine blusmiddelen 
• Onderhoudsdeskundige verrijdbare blusmiddelen 
• Onderhoudsdeskundige droge blusleidingen 
• Onderhoudsdeskundige decentrale noodverlichting   
• Voldoende Onderricht Persoon  

 
Verplaatsing of annulering cursusdatum. 
Kan een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd 
worden? Dan kan de cursist verschoven worden naar een vervangende cursus(datum) of kunt u 
de inschrijving geheel annuleren. Dit is kosteloos tot twee weken vóór de eerste cursusdag. Bij 
verschuiving of annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de 
cursusprijs in rekening gebracht. Ziekte of verhindering van een cursist geeft geen recht op 
restitutie van het lesgeld of ontbinding van de overeenkomst. 

 
• Alleen schriftelijke en volledige annuleringen (gemeld via nl_training@chubbfs.com) worden 

in behandeling genomen. 
• Het is altijd mogelijk om kosteloos een cursist te vervangen door een ander persoon, mits het 

dezelfde cursussessie betreft. 
• Bij afwezigheid zonder afmelding en/of bij annulering op de cursusdag zelf wordt het gehele 

cursusbedrag in rekening gebracht. 
• Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Chubb steeds het recht naar eigen 

inzicht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te 
accepteren. 

• Aan de opgegeven cursusdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand 
gehouden. 
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