Voorwaarden BNO Academie
Door je aan te melden voor een training, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.
Inschrijven
Inschrijven voor een training kan door je voor de gewenste training aan te melden via
www.aanmelder.nl. Je ontvangt aansluitend een bewijs van ontvangst van je aanmelding én
een betalingsbewijs per e-mail. Ongeveer 2 weken vóór de trainingsdatum ontvang je de
definitieve bevestiging. Ontvang je geen definitieve bevestiging, dan is de training vol of gaat
deze niet door.
De inschrijving is persoonsgebonden. Het is alleen in uitzonderlijke gevallen en na overleg
mogelijk om, indien verhinderd, iemand anders te sturen.
Kosten
Individuele leden, geassocieerde leden, en medewerkers bij bureaus die als bureaulid bij de BNO
staan ingeschreven, betalen voor de cursus de onder BNO-leden vermelde bedragen.
Voor niet-leden en voor medewerkers van bureaus die niet als bureaulid bij de BNO staan
ingeschreven, geldt een toeslag van 35% over de prijs die BNO-leden betalen.
Leden van PANL, BNA en Familieleden van OPA (Ontwerp Platform Arnhem) betalen hierover
een toeslag van 20%.
De BNO behoudt zich het recht voor om de prijzen voor een training tussentijds te verhogen.
Uiteraard heeft dit geen consequenties voor reeds bevestigde inschrijvingen.
Betaling
De vermelde bedragen worden bij voorkeur betaald via internetbankieren. Kun of wil je hier
geen gebruik van maken, neem dan contact op met de BNO via academie@bno.nl. Er worden
in dat geval administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen 5% van de totale kosten.
Je ontvangt een factuur voor je eigen administratie.
Annuleren
Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk, per brief of per e-mail, worden geannuleerd onder
vermelding van een geldige reden.
Bij een annulering tot 3 weken voorafgaande aan de trainingsdatum kunnen we 3% aan
administratiekosten in rekening brengen. Bij een annulering in de derde week voorafgaand aan
de training brengen wij 25% van het te betalen bedrag in rekening. Restitutie van de kosten is in
de 2 weken voorafgaande aan de training niet mogelijk.
De BNO behoudt zich het recht voor om een training te annuleren. Eventueel al betaalde kosten
worden dan volledig gerestitueerd.
Belastingdienst
De betaalde bedragen voor trainingen zijn als kosten fiscaal aftrekbaar voor je onderneming. Kijk
voor meer informatie over de voorwaarden op www.belastingsdienst.nl.
Bewijs van deelname / studie-uren
Na het volledig bijwonen van de training verstrekt de BNO Academie een certificaat van
deelname. Hierop staan ook de bij de training horende studie-uren vermeld.
BNO-leden die in het architectenregister zijn ingeschreven hebben de wettelijke plicht tot
minimaal 16 uur bij- en nascholing. Voor ontwerpers geldt deze verplichting (nog) niet. Toch
adviseert de BNO al zijn leden om aandacht te besteden aan verdere ontwikkeling en
professionalisering. Kijk voor meer informatie op www.bnoacademie.nl.
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