
Aanvullende voorwaarden voor trainingen 

Artikel 1 - Inschrijving 
Inschrijven voor een training van Troel kan op de website van Troel.nl. Door in te schrijven voor een 

training van Troel worden de algemene voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden voor 

trainingen geaccepteerd.  

Artikel 2 – Betaling 
Na het inschrijven dient de training direct betaald te worden. Een factuur wordt naar het bij de 

inschrijving opgegeven e-mailadres verstuurd. 

Artikel 3 - Bevestiging 
Na inschrijving en betaling wordt een schriftelijke bevestiging naar het bij de inschrijving opgegeven 

e-mailadres verstuurd.  

Artikel 4 - Annuleren 
1. Annuleren door de cursist 

Annulering kan door te mailen naar Troel. De annulering is pas officieel bij schriftelijke 

bevestiging door Troel. Indien er sprake is van terugbetaling, doet Troel dat binnen 30 dagen 

volgens onderstaande voorwaarden: 

a. Bij annulering langer dan een maand voor het starten van de training is geen 

cursusgeld verschuldigd.  

b. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor het starten van de training is 

de helft van het cursusgeld verschuldigd.  

c. Bij annulering bij minder dan twee weken voor het starten van de training is het 

volledige bedrag verschuldigd. 

2. Annuleren door Troel 

Troel heeft het recht om bij ziekte, calamiteiten of bij overmacht een training te annuleren of 

op te schorten. Als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training, is het mogelijk om 

op een later tijdstip aan een training mee te doen, een andere training van Troel te volgen of 

kosteloos te annuleren. 

Artikel 5 - Plaatsvervanger 
Als het door omstandigheden onmogelijk is de training bij te wonen, mag de inschrijving kosteloos 

overgedragen worden aan iemand anders. Dit kan tot 48 uur voor het starten van de training. Geef 

dit zo snel mogelijk schriftelijke door aan Troel, inclusief de gegevens van de nieuwe cursist. 

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 4 augustus 2020. 


