
 
 
 
 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden  
Jaartrajecten  
 
 
Deze betalings- en annuleringsvoorwaarden gelden voor het aanbod jaartrajecten van Welkin 
Kinesiologie College. 

• Na aanmelding voor een jaartraject is de deelnemer betalingsplichtig. De deelnemer ontvangt 
een bevestiging van de aanmelding en de factuur voor het totale cursusgeld of eerste 
termijnfactuur als gekozen is voor termijnbetalingen (in termijnen betalen is alleen mogelijk als 
het cursusgeld > € 650,- bedraagt).  

• Voor inschrijvingen binnen een maand voor aanvang van het jaartraject wordt direct een factuur 
voor het totaalbedrag gestuurd. Er kan dan niet gekozen worden voor termijnbetalingen.  

• De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Bij inschrijvingen binnen 14 dagen voor aanvang van het 
jaartraject dient het bedrag direct overgemaakt te worden.  

• Zodra de betaling binnen is, ontvangt de deelnemer de inloggegevens van de online 
leeromgeving om te kunnen starten met voorbereiden (alleen indien de online leeromgeving 
onderdeel uitmaakt van het jaartraject).  

 
 
Annulering 
• Annuleren van deelname aan een jaartraject kan alleen schriftelijk via info@welkin.nl. 
• Tot 6 weken voor aanvang van het jaartraject is de deelnemer alleen het bedrag verschuldigd 

van de ontvangen boeken en de kosten voor toegang tot de online leeromgeving.  
• Bij annulering door de deelnemer tot 4 weken voor de start van het jaartraject wordt 50% van het 

totale bedrag in rekening gebracht.  
• Bij annulering door de deelnemer binnen 4 weken voor de start van het jaartraject wordt 75% van 

het totale bedrag in rekening gebracht. 
• Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse bee ̈indiging door de deelnemer vindt geen restitutie 

van de kosten plaats. 
• Bij verhindering van deelname na betaling is in overleg verschuiving naar een volgend jaartraject 

mogelijk. 
 
Annulering door Welkin 
• Welkin behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het jaartraject voor 

aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk 3 
weken voor aanvang van op de hoogte gesteld. De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen 
aan het gewijzigde of het volgende jaartraject, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel 
gerestitueerd te krijgen. 

• Wanneer het aanbod door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de 
vooraf aangeboden wijze zal Welkin zorgdragen voor een vervangend aanbod op een nieuwe 
datum. 


