
Algemene voorwaarden Ledenacademie CNV Vakmensen voorjaar 2022 
 
Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het volgen van workshops van de Ledenacademie. Lees 
deze voorwaarden goed door voordat je jouw inschrijving verstuurt.  
 
Eigen bijdrage van € 25,00, aanmelding is geldig na betaling 
Voor het volgen van een workshop geldt voor jou als lid van CNV Vakmensen een eigen bijdrage van  
€ 25,00. De workshops van de Ledenacademie zijn erg populair onder de leden. Je bent pas officieel 
aangemeld als jij via de iDEAL-link jouw betaling van € 25,00 hebt gedaan. Als CNV Vakmensen maken wij 
kosten voor het organiseren van de workshops. Kun je niet aanwezig zijn bij de workshop waarvoor je je 
hebt opgegeven, dan betalen wij de € 25,00 per workshop niet terug. Dit bedrag is een tegemoetkoming in 
de reële kosten die CNV Vakmensen maakt om de workshop uit te voeren. De werkelijke kosten voor CNV 
Vakmensen zijn veel hoger. Ga dus voordat je je inschrijft goed na of je ook daadwerkelijk kunt komen.  
 
Bankrekening CNV Vakmensen: NL31RABO0162211821. Betaling alleen mogelijk via iDEAL.  
 
Voorwaarden:  

 Plaatsing voor de workshops vindt plaats op basis van volgorde van aanmelden en betaling via 
iDEAL.  

 De workshops die een hele dag duren starten om 10.00 uur, de lunch wordt verzorgd en de dag 
wordt om 16.30 uur afgesloten. Het is niet mogelijk om de workshop eerder te verlaten. Dit i.v.m. 
het verstorende effect voor het groepsproces. Vanaf 09:30 ben je welkom voor een kop koffie of 
thee met wat lekkers erbij.  

 Als de workshop alleen in de middag wordt gegeven, dan start de workshop om 13.00 uur en wordt 
de dag afgesloten om 16.30 uur. Er wordt niet voor een lunch gezorgd. Vanaf 12.30 uur ben je 
welkom voor een kop koffie of thee met wat lekkers erbij. Het is niet mogelijk om de workshop 
eerder te verlaten. Dit i.v.m. het verstorende effect voor het groepsproces.  

 Uiterlijk 7 dagen voor de datum van de workshop krijg je per mail bericht of je definitief geplaatst 
bent voor de workshop. Mocht een workshop niet doorgaan i.v.m. te weinig aanmeldingen 
(minimaal aantal deelnemers is 10) of zit een workshop al vol op het moment dat jij je aanmeldt, 
dan krijg je van ons bericht met de vraag of je op een andere locatie wilt deelnemen aan de 
workshop als daar nog plek is. Is dat geen optie voor jou, dan zal jouw deelname aan de workshop 
komen te vervallen. Is er op een ander locatie geen plek meer omdat het maximum aantal 
deelnemers is bereikt, dan komt jouw deelname aan de workshop te vervallen. Uiteraard krijg je in 
dat geval wel de eigen bijdrage van € 25,00 teruggestort.  

 CNV Vakmensen heeft het recht om een workshop te annuleren wanneer zich minder dan 10 
deelnemers hebben ingeschreven voor de workshop.  

 Eventueel door jou gemaakte reis- en parkeerkosten i.v.m. het deelnemen aan de workshop zijn 
voor jouw eigen rekening.  

 Wellicht kun je voor de dag waarop de workshop plaatsvindt vakbondsverlof aanvragen. Je kunt in 
jouw cao nalezen of vakbondsverlof op jou van toepassing is.  

 Als je dit wilt, kun je een factuur ontvangen en/of een bewijs van deelname aan de workshop. Dit 
dien je dan aan te vinken bij jouw inschrijving via de website www.cnvvakmensen.nl   

 

http://www.cnvvakmensen.nl/

