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Informatie en voorwaarden DriveAcademy®
Deelname trainingen, workshops en seminars
Locaties en aanvangstĳden
Actuele informatie over locatie en aanvangstĳden staan online vermeld in het overzicht en bĳ de informatie van de betreffende
training, workshop of seminar. De deelnemer wordt per e-mail op de hoogte gebracht als de locatie of aanvangstĳden wĳzigen.

Inschrĳven
U kunt zich inschrĳven via onze website. Ook een van onze medewerkers kan u op uw verzoek inschrĳven.
Na inschrĳving ontvangt u per e-mail een bevestiging. Enkele dagen voorafgaand aan de training, workshop of seminar ontvangt u
per e-mail nog een herinnering.
Vol of geen datum bekend
Voor sommige trainingen, workshops of seminars is veel belangstelling. Deelname wordt daarom bepaald op basis van de datum
van inschrĳving. Wanneer een training, workshop of seminar vol is of als er geen datum is gepland, kunt u zich wel alvast inschrĳven. Wĳ nemen dan contact met u op voor verdere afstemming.
Inschrĳven van groepen
U kunt bĳ het inschrĳven aangeven dat u meer personen wilt laten deelnemen. Geef eerst uw eigen gegevens op, daarna of u zelf
ook deelneemt en vervolgens de gegevens van de andere deelnemers. Zowel de deelnemers als u ontvangen de informatie van de
inschrĳving.
Online trainingen en workshops
Online trainingen en workshops worden gegeven via WebEX en zĳn te volgen via een live videoverbinding.
Na inschrĳving krĳgt de deelnemer een uitnodiging met informatie hoe aan deze online training of workshop deel te nemen. Eventueel
lesmateriaal en naslagwerk worden voor of na het volgen van de online training of workshop toegestuurd.

Afmelden, No-Show & Late Cancellation policy
Afmelden
Kosteloos afmelden kan tot 2 dagen vóór aanvang van de training, workshop of seminar vanuit de bevestigings-e-mail van de inschrĳving of via training@sew-eurodrive.nl.
! No-Show & Late Cancellation policy
Bĳ afwezigheid zonder afmelding of bĳ afmelden binnen 2 dagen vóór aanvang factureren wĳ u € 100.

Kosten
De kosten staan online vermeld in het overzicht en bĳ de informatie van de betreffende training, workshop of seminar. Dit zĳn de
kosten per persoon.
Het volgende is inbegrepen:
– de training, workshop of het seminar zelf;
– lesmateriaal en naslagwerk;
– wanneer aangegeven een lunch of buffet.
Betaling
Bĳ het inschrĳven voor een betaalde training, workshop of seminar aanvaardt de deelnemer de algemene verkoopvoorwaarden van
SEW-EURODRIVE B.V. De factuur sturen wĳ na aﬂoop.
Korting bĳ betaalde trainingen
Wanneer meerdere medewerkers van hetzelfde bedrĳf inschrĳven, hanteren wĳ de volgende korting:
2 deelnemers 10%
3 deelnemers 15%
4 deelnemers 20%
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Informatie en voorwaarden DriveAcademy®
Deelname trainingen, workshops en seminars
Trainingen op maat en in-huis
Bĳ trainingen op maat en in-huis worden de kosten vooraf afgestemd.

Verwerking van uw contactgegevens (AVG)
Informatie over de verwerking van uw contactgegevens vindt u in ons Data privacy statement.

Aansprakelĳkheid
Tĳdens de trainingen en workshops wordt gebruikgemaakt van lesmateriaal dat uitsluitend bedoeld is voor trainingsdoeleinden.

Auteursrecht
De vermenigvuldiging of het gebruik (waaronder het doorgeven aan en delen met derden of het online of ofﬂine publiceren) van
de cursusdocumentatie en online sessies is zonder schriftelĳke toestemming van SEW-EURODRIVE B.V. niet toegestaan. De door
SEW-EURODRIVE B.V. ter beschikking gestelde software voor oefening tĳdens de trainingen, workshops of seminars mag niet worden meegenomen, gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt.

Protocol coronamaatregelen
Als gastheer doen wĳ er alles aan om u, de andere gasten en onszelf tĳdens uw bezoek te beschermen tegen het coronavirus.
Wanneer u ons bezoekt:
 meldt u zich bĳ de receptie (bĳ aankomst op de locatie Rotterdam);
 beantwoord naar waarheid de vragen naar uw gezondheid;
 wacht in de door ons aangegeven ontvangstruimte;
 gebruik alleen de door ons aangegeven sanitaire ruimtes;
 volgt u de instructies van onze medewerkers en houdt u zich aan de algemene RIVM-richtlĳnen.

SEW DriveAcademy®
Vragen of opmerkingen over ons aanbod of onze voorwaarden kunt u doorgeven via:
- training@sew-eurodrive.nl;
- 010 44 63 700.
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