Algemene Voorwaarden Interlinescholing
1. Inschrijving
a. U meldt zich aan voor het volgen van de Interlinebijeenkomsten, tekent daarvoor de
deelnemersovereenkomst en verplicht u daarmee tot betalen.
b. Eén getekend exemplaar is voor uw eigen administratie, het tweede getekende
exemplaar ontvangt MCC Klik retour voor de administratie van MCC Klik.
c. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging, die
schriftelijk (via e-mail) moet geschieden.
d. Aan het eind van het jaar ontvangt u een bevestigingsbrief voor de planning voor het
nieuwe jaar.
e. Voorafgaand aan een Interlinebijeenkomst wordt een herinneringsmail rondgestuurd
waarin onderwerp, presentatoren, locatie, tijd en contactpersoon vermeld staan.
f. U bent als Interlinedeelnemer tevens geabonneerd op de Ochtendspits.
2. Deelnamekosten/betaling
a. De kosten voor deelname bedragen voor 2017 € 265,- voor drie bijeenkomsten, inclusief
bijdrage van € 10,- voor de Ochtendspits.
b. De Interlinegroep is zelf verantwoordelijk voor zaal(huur) en catering.
c. In april van het lopende jaar wordt door de afdeling Financiën van Medrie een factuur
gestuurd met het verzoek het bedrag binnen 2 maanden over te maken op
rekeningnummer NL96DEUT0611252600 onder vermelding van het factuurnummer.
d. Er is geen mogelijkheid tot restitutie. Bij verhindering kan de bijeenkomst elders
ingehaald worden, zie 3.e.
3. Annulering
a. Als er minder dan 6 reguliere deelnemers aanwezig kunnen zijn, wordt de bijeenkomst
geannuleerd. Dit wordt via e-mail bekend gemaakt.
b. Bij onverhoopt afzeggen van één van de presentatoren wordt door MCC Klik samen met
de andere presentatoren van de werkgroep gezocht naar een oplossing.
c. Bij annulering van een bijeenkomst plant MCC Klik in overleg met de Interlinegroep en
de betreffende presentatoren zo spoedig mogelijk een nieuwe datum in voor de
geannuleerde bijeenkomst.
d. Bij annulering van een bijeenkomst, is MCC Klik niet verantwoordelijk voor de eventueel
gemaakte kosten voor zaalhuur en catering.
e. Als u zelf verhinderd bent de bijeenkomst van uw eigen Interlinegroep bij te wonen, kan
via MCC Klik een verzoek gedaan een bijeenkomst met hetzelfde onderwerp alsnog te
volgen bij een andere Interlinegroep.
4. Geheimhouding
a. De informatie die door de deelnemers wordt verstrekt of tijdens de
Interlinebijeenkomst wordt gedeeld met collega’s, wordt vertrouwelijk behandeld.
b. De leerpunten die door de deelnemers aan het eind van iedere bijeenkomst worden
ingevuld op een evaluatieformulier worden samengevat en door de organisatie alleen
teruggezonden aan de betreffende groep ter bespreking en aan de werkgroepleden ter
informatie.
c. De leerpunten staan op de website op het beschermde gedeelte en zijn alleen in te zien
na inloggen.
5. Copyright
a. Copyright voor de Interlinebijeenkomsten gebruikte materialen is in handen van MCC
Klik en de WDH. Om gebruik te maken van deze materialen is toestemming nodig van
deze organisaties.
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