
  
 

Algemene voorwaarden van inschrijving TIAS Kernacademie 

In dit document vind je de Algemene voorwaarden van inschrijving voor de TIAS 
Kernacademie. Als je nog vragen hebt, bel of mail ons. 

TIAS Kernacademie 
Hans van Scheerdijk – programmamanager 
06-23817401 / hans@kern.nl 
 
Begrippenlijst 
✓ Opleider: TIAS Kernacademie / Kern  
✓ Opleiding: TIAS Kernacademie 
✓ Cursist: persoon die zich heeft ingeschreven voor de cursus 
✓ Definitieve inschrijving: de cursist heeft het online inschrijfformulier ingevuld en 

aangevinkt 
✓ Annulering: het in geen enkele vorm meer aanbieden van de cursus 
✓ Overmacht: een tekortkoming die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze 

niet is te wijten aan de schuld van een van de partijen.  
 
Inschrijving 
✓ Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier op de website van Kern. 
✓ Na invulling van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief. 
✓ Inschrijving sluit wanneer het maximaal aantal cursisten is bereikt. 
 
Deelname 
✓ Maximale groepsgrootte is 20 cursisten 
✓ Deelname vindt plaats op basis van volgorde van inschrijving 
✓ De TIAS Kernacademie is een vastgoedopleiding voor alle stakeholders die betrokken 

zijn bij de toekomst van vitale en leefbare kernen in steden en wijken: 
vastgoedeigenaren, beheerders, ontwikkelaars, planologen, centrummanagers en 
vertegenwoordigers van lokale overheden. 

✓ De opleiding staat open voor zowel leden als niet-leden van Kern. 
 
Kosten 
✓ Leden van Kern betalen € 2.950,-, niet-leden betalen €3.450 (peildatum lidmaatschap 

is datum van inschrijving voor de TIAS Kernacademie). 
✓ De prijs is inclusief lesmateriaal, certificaat van deelname, koffie, thee, lunches en 

borrel met afsluitend diner op de laatste opleidingsdag. 
✓ Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te 

worden voldaan. 
 
Annulering door cursist 
✓ Een inschrijving is bindend, maar kan kosteloos worden overgedragen op een collega 

of andere relatie. 
✓ Indien cursist door overmacht niet aanwezig kan zijn, mag een plaatsvervanger 

worden afgevaardigd. 
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Annulering door opleiding 
✓ De TIAS Kernacademie behoudt zich te allen tijde het recht voor de cursus te 

annuleren. Volledige restitutie zal plaatsvinden aan alle cursisten. 
 
Aansprakelijkheid 
✓ Het programma en de locatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
✓ De datum van de opleiding is onder voorbehoud van overmacht. Inschrijving blijft 

bindend, de TIAS Kernacademie verplicht zich tot het vinden van andere cursusdata 
ofwel biedt deze aan via een virtuele opleidingsvorm. 

✓ De TIAS Kernacademie is in geen geval aansprakelijk voor direct of indirect geleden 
schade, in de breedste zin van het woord. 

 
Intellectuele eigendomsrechten 
✓ Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder, maar niet beperkt tot, auteurs- en 

merkenrechten, van de door TIAS Kernacademie ontwikkelde opleidingsproducten 
komen uitsluitend toe aan TIAS Kernacademie. 

✓ Het is niet toegestaan (delen van) het lesmateriaal te verveelvoudigen, openbaar te 
maken of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de opleider. 

 
We wensen je heel veel plezier bij het volgen van de TIAS Kernacademie! 
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