
JUMACOM - Condities van de “Veilig werken …” opleidingen: 
 
Inschrijving van deelname: 
1. De inschrijving voor de volgende opleidingen: 
- Veilig werken met de Hoogwerker, 
- Veilig werken met de Hoogwerker Pools, 
- Veilig hijsen met de Bovenloopkraan, 
- Veilig hijsen met de Bovenloopkraan Pools, 
- Veilig werken in de Omgeving van Heftrucks, 
- Veilig werken in de Omgeving van Heftrucks Pools, 
- Veilig werken met de Minigraver (Bobcat), 
- Veilig werken met de Minigraver (Bobcat) Pools, 
dient per e-mail te geschieden, met de vermelding van het aantal deelnemers, hun voorletters, 
achternamen, geboortedatums en geboorteplaatsen. 
2. Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u de opdrachtbevestiging en de 
prijscalculatie toe. Deze dient ondertekend te worden voor akkoord en retour gestuurd te worden 
naar ons per fax of ingescand via e-mail. 
3. De prijscalculatie kan wijzigen indien wij van u nog informatie ontvangen, welke van invloed kan 
zijn op onze offerte (bv. wijziging van het adres van de bijeenkomst). 
 
Toets / Beoordeling: 
1. Om aan de toets te mogen deelnemen, dienen de kandidaten een geldig, origineel ID bewijs en 
een kopie hiervan bij zich te hebben. Deze kopie dient overgedragen te worden aan de docent / 
examinator. 
2. Ook bij beoordeling “on the job” dienen de kandidaten een geldig, origineel ID bewijs 
en een kopie hiervan bij zich te hebben. Deze kopie dient overgedragen te worden aan de 
docent. 
 
Annulering: 
1. Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan JUMACOM te gebeuren. Dit kan per post of via e-mail. 
2. Bij vervanging van de ingeschreven cursist worden geen kosten in rekening gebracht. 
3. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden geen annuleringskosten in 
rekening gebracht. 
4. Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 dag voor de cursusdag(en) wordt 50% van het cursusbedrag 
in rekening gebracht. 
5. Bij annulering op de cursusdag zelf wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht. 
 
Facturering en betaling: 
1. Na de cursus ontvangt u van ons een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen 
na factuurdatum te worden betaald. 
2. Na betaling van de factuur ontvangt u van ons binnen 5 werkdagen de Certificaten of Bewijzen 
van Deelname. 
 
Aansprakelijkheid: 
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, welke tijdens de opleiding 
kan ontstaan, ongeacht de oorzaak hiervan. 
 
Op onze cursussen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze kunt u nazien op onze 
website www.jumacom.nl 


