Leveringsvoorwaarden eBROK® cursus
1. Definities
In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Cursist: Degene die deelneemt aan de eBROK® cursus.
Leveringsvoorwaarden: De in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die
van toepassing zijn op de door NFU verzorgde eBROK® cursus.
Scholing: De verschillende producten van de eBROK® cursus en bijbehorende bijeenkomsten
verzorgd door of namens (leden van) NFU.
2. Toepasselijkheid
De Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen en producten behorende bij
afname van en deelname aan de eBROK® cursus verzorgd door NFU.
3. Aanmelding en bevestiging
Aanmelding voor de cursus vindt plaats door het doorlopen van de inschrijfprocedure op de website
van de eBROK® cursus: nfu-ebrok.nl.
Toegang tot de cursus wordt bij directe betaling door de Cursist direct verschaft. Indien de cursist de
betaling via een factuur laat verlopen, wordt de toegang tot de cursus verschaft nadat er akkoord op
de inschrijving is gegeven door de BROK-coördinator van de instelling van de Cursist.
4. Betaling
Aan de eBROK® cursus zijn kosten verbonden welke vooraf in rekening worden gebracht. De
betaling van de kosten kan op twee manieren geschieden. A. Via het in de bestelprocedure
opgenomen betalingssysteem. B. Via facturatie in de bestelprocedure aan de instelling waar de
cursist aan verbonden is, met opgave van kostenplaatsgegevens. Bij facturatie dient de BROKcoördinator van de instelling de Cursist toegang te verschaffen, waarna de factuur aan de instelling
wordt verstuurd. Het scholingsbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij
overschrijding van de betalingstermijn is NFU is gerechtigd de toegang tot de cursus aan de Cursist
te blokkeren.
Tenzij anders vermeld zijn in alle scholingsprijzen de kosten van scholingsmateriaal begrepen.
NFU behoudt zich het recht voor de kosten voor Scholingen te wijzigen. Gewijzigde kosten gelden
vanaf het moment waarop zij door de NFU zijn ingevoerd.
5. Scholingsuitvoering
NFU verzorgt de Scholing overeenkomstig de beschrijving van het specifieke product in de
bestelprocedure. NFU streeft daarbij naar een goede en degelijke kwaliteit van de Scholing. Indien
een Scholing via NFU door haar leden of door derden wordt verzorgd, dan ziet NFU toe op de
uitvoering conform de omschrijving van het product en de kwaliteitseisen zoals door de NFU
Opleidings- en examenreglement (OER) voor de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor
Klinisch onderzoekers (BROK).
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6. Wijziging en annulering door NFU
Alle informatie gevat in de verschillende onderdelen van de Scholing, is zo correct mogelijk
beschreven en wordt zo vaak als noodzakelijk is, geactualiseerd. NFU behoudt zich het recht voor
om wijzigingen aan te brengen in deze informatie. Indien NFU dit noodzakelijk acht, worden de
Cursisten hierover geïnformeerd. Indien NFU zich genoodzaakt ziet (onderdelen van) de Scholing te
annuleren of uit te stellen, dan worden de Cursisten hierover geïnformeerd. NFU zal al het redelijke
in het werk stellen om de Scholing te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit niet
mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde scholingsgelden worden gerestitueerd.
7. Annulering door deelnemer
Annulering door de Deelnemer is alleen rechtsgeldig indien het per e-mail bij NFU wordt gemeld.
Vanaf het moment van inschrijving heeft de Cursist een bedenktermijn van 14 dagen om kosteloos
de inschrijving in te trekken. Restitutie van reeds betaalde cursusgelden vindt plaats binnen 2
kalenderweken. Restitutie kan slechts plaatsvinden als het elektronische scholingsmateriaal
ongeopend is gebleven. Als het elektronische materiaal is geopend, hoe kort dan ook, dan kan er
nooit restitutie van het scholingsbedrag plaatsvinden
Bij verhindering of (gedeeltelijk) niet deelnemen aan een Scholing, om welke reden dan ook, is de
Cursist het volledige Scholingsbedrag verschuldigd. Bij verhindering is een ingeschreven Cursist
niet gerechtigd zich te laten vervangen door een andere persoon.
8. Certificering en hercertificering
Kandidaten die alle verplichte onderdelen van de eBROK® hebben afgerond en met succes het
BROK-examen hebben afgelegd, zijn BROK-gecertificeerd. Dit is nader vastgelegd in het
Opleidings- en examenreglement (OER) voor de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor
Klinisch onderzoekers (BROK).
9. Intellectuele (eigendoms)rechten en copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Scholingsmateriaal en aanvullende
documentatie berusten bij NFU. Het is de Cursist niet toegestaan de scholingsmaterialen in
enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, openbaar te maken of te verspreiden. Het
is de Cursist slechts toegestaan het verstrekte scholingsmateriaal voor eigen gebruik te gebruiken in
overeenstemming met het doel van de Scholing.
10. Account
Gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te verkrijgen tot de Scholing zijn bestemd voor
individueel gebruik en mogen niet worden overgedragen aan anderen. De Cursist is
verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account van de Cursist worden uitgevoerd.
11. Privacy
NFU gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Cursist. NFU zal de door haar verkregen
persoonsgegevens van de Cursisten uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering, verzorging
en begeleiding van de Scholing.
BROK-coördinatoren binnen de instelling van de Cursist hebben toegang tot de behaalde resultaten
en de studievoortgang van Cursisten van hun instelling.
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Gegevens met betrekking tot behaalde resultaten, studievoortgang en activiteiten binnen de cursus
worden geanonimiseerd gebruikt ten behoeve van de continue verbetering van de Scholing.
12. Aansprakelijkheid
NFU streeft met betrekking tot de Scholing en alle scholingsmaterialen de uiterste zorg na. Echter
kunnen fouten of onvolkomenheden niet worden uitgesloten. NFU, noch haar leden, noch de door
haar ingeschakelde derden, zijn voor dergelijke fouten en onvolkomenheden aansprakelijk. De
aansprakelijkheid van NFU wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar
verplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum bedrag dat gelijk is
aan de overeengekomen scholingskosten voor de afgenomen Scholing. Aansprakelijkheid van NFU
voor indirecte schade uitgesloten. Cursist vrijwaart NFU voor alle aanspraken van derden ter zake
van de Scholingen, tenzij in rechte komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn
van de opzet of grove schuld van NFU.
13. Aanvullende regelingen
Het Opleidings- en examenreglement (OER) voor de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor
Klinisch onderzoekers (BROK) is van toepassing.
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