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Edumar vaaropleidingen

INSCHRIJFFORMULIER VERSIE 2015
Voor inschrijvingen m.b.t. het Rijnpatent kunt u een speciaal formulier downloaden op www.Rijnpatent.nl
Ondergetekende,

graag invullen in blokletters !

Voorletters + achternaam
Roepnaam

Man / Vrouw

Geboorte datum

Geboorteplaats

Woon adres
Postcode + woonplaats
Telefoon (prive)

Telefoon (werk)

e-mailadres
Wenst zich in te schrijven voor de volgende opleiding (aankruisen wat van toepassing is):
Opleiding

opmerking

startdatum

kosten

G Gr. Vaarbewijs

Volledige opleiding (20x avondles)

Heeg, Amsterdam

nov. 2015

€ 950,-

G Gr. Vaarbewijs

Volledige opleiding (14x zaterdag)

Dordrecht

jan. 2015

€ 950,-

G Gr. Vaarbewijs

Zelfstudie

incl. hulp & examentraining

per direct

€ 675,-

G Gr. Vaarbewijs

Zelfstudie met vrijstelling ivm
diploma MBO Matroos

incl. hulp & examentraining

per direct

€ 600,-

G Gr. Vaarbewijs

Zelfstudie met vrijstelling ivm
zeediploma MAROF, SW 5, KZV

incl. hulp & examentraining

per direct

€ 475,-

G Gr. Vaarbewijs

Mondeling exam. NAV 1

incl. hulp & examentraining

per direct

€ 250,-

G Gr. Vaarbewijs

Mondeling exam. NAV 1 + Laad & Los

incl. hulp & examentraining

per direct

€ 275,-

G Gr. Vaarbewijs

Mondeling exam. NAV 1 + NAV 2

incl. hulp & examentraining

per direct

€ 275,-

G Gr. Vaarbewijs

Ruime wateren (Reg 2 + NAV 2)

incl. hulp & examentraining

per direct

€ 250,-

G Marifoon

Zelfstudie Basiscertificaat

incl. hulp & examentraining

per direct

€ 85,-

De opleidingen bij Edumar zijn vrijgesteld van BTW (0-tarief)
Ik betaal op de volgende wijze (zie de achterzijde voor een toelichting)

G

Ik ontvang van Edumar een faktuur (per e-mail / per post). Zodra het bedrag door Edumar is ontvangen, wordt mij het
studiepakket een toegezonden.

G

andres, nl ...................................................................................................(eventueel toelichten in het kader hieronder)

Indien de gegevens die op de factuur moeten staan, anders zijn dan hierboven vermeld, dan kunt u dat hier invullen
Bedrijfsnaam (Scheepsnaam)
Factuuradres
Postcode + woonplaats
Gebruik de volgende ruimte voor eventuele opmerkingen of vragen.

Door ondertekening gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden u op de achterzijde.
Datum

Handtekening

Edumar vaaropleidingen - Algemene voorwaarden
Artikel 1: Inschrijving
1. De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend plaats door middel van een door Edumar verstrekt formulier.
2. Annulering geschiedt voor aanvang van de lessen, door middel van een aangetekend schrijven.
Bij niet tijdige annulering is de cursist 15% van het cursusbedrag aan Edumar verschuldigd.
Artikel 2: Tussentijdse beëindiging
1. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van
de studie het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. Edumar kan een bewijs verlangen in de vorm van
een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.
2. In het kader van de Wet Koop op Afstand heeft de consument het recht op een bedenktijd van 7 werkdagen na
levering van het product. Binnen die periode mag de consument het product retourneren zonder opgave van
reden. Edumar stelt hieraan wel enige voorwaarden. Bovenstaande procedure is te lezen op de site
www.grootvaarbewijs.nl
3. In geval van restitutierecht, zal Edumar hier binnen 30 dagen aan voldoen.
Artikel 3: Zorgplicht
1. Edumar verplicht zich zelf om binnen het redelijke voldoende begeleiding te (blijven) geven, zolang de
deelnemer nog niet voor het examen geslaagd is. Wel kan Edumar aan de deelnemer verlangen dat er
voldoende aan zelfwerkzaamheid wordt gedaan.
Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
1. Er zijn drie manieren van betaling. De gekozen wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te
worden aangegeven.
a. Overmaken naar Edumar
Het cursusbedrag wordt vooraf overgemaakt op rekeningnummer NL50 INGB 0001 3742 89 tnv Edumar in
Workum onder vermelding van uw naam en adres en het kenmerk studiepakket vaarbewijs. Nadat het bedrag
bij Edumar is ontvangen, wordt het studiepakket toegestuurd.
2. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per
maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee
verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige
3. De kosten van de opleiding staan vermeld op de internetsite www.grootvaarbewijs.nl en op het
inschrijvingsformulier.
4. Betaling kan eventueel in maximaal in 2 termijnen. Het eerste termijn van minimaal 350,- wordt dan eerst zelf
overgemaakt. Voor het resterende bedrag vult de aanvrager een eenmalige machtiging in (zie onder).
5. De betalingsverplichting wordt voor de cursist overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het
formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen bij Edumar.
Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart,
gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de cursist.
Artikel 5: Auteurs- eigendomsrecht op lesmateriaal
1. Edumar bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. Niets uit deze
leermiddelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van
Edumar.
Artikel 6: Toepasselijkheid voorwaarden
1. Door inschrijving maakt de cursist kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden.
Artikel 7: Examens
1. Edumar leidt op voor examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor
deze examens.

