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Algemene voorwaarden UOI cursusaanbod bij- en nascholing 
 
Algemeen 
 
De privacyregeling van de Nederlandse Vereniging voor Urologie geldt ook 
voor de cursussen en congressen, die door het UOI worden georganiseerd. 
Klik hier voor de Privacyverklaring.  
 
Docenten en deelnemers zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten 
aanzien van die informatie, waarvan men kan vermoeden dat deze informatie 
van vertrouwelijke aard is. 
 
De copyright en het eigendomsrecht van de tijdens de cursussen en 
congressen getoonde en gebruikte leermiddelen berusten bij het UOI. 
 
Handouts, verkregen tijdens de cursussen en congressen georganiseerd door 
het UOI mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden 
vermenigvuldigd, niet worden vervreemd danwel gebruikt worden voor andere 
onderwijskundige doeleinden. 
 
 
Inschrijving via de cursuswijzer 
Inschrijving voor een door het UOI georganiseerde cursus of congres kan 
uitsluitend geschieden door het volgen van de inschrijfmodule op de 
Cursuswijzer op de website van de Nederlandse Vereniging voor Urologie en 
betaling van de verschuldigde eigen bijdrage middels Ideal betaling. 
 
De wettelijke bedenktermijn bedraagt veertien dagen. Binnen deze termijn 
kan de inschrijving schriftelijk kosteloos worden herroepen. 
 
 
Annuleringen 
Het UOI behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling de 
cursus tot drie weken van te voren te annuleren. 
 

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden (email 
l.kok@nvu.nl). U ontvangt van de annulering een schriftelijke 
bevestiging. 

 Bij annulering tot 2 weken vóór aanvang van een cursus zijn er geen 
annuleringskosten verschuldigd. Een eventueel reeds betaalde eigen 
bijdrage wordt volledig gerestitueerd. 

 Bij annulering vanaf 2 weken tot 10 dagen voor aanvang wordt € 75 
administratiekosten berekend. Een eventueel reeds betaalde eigen 
bijdrage wordt gerestitueerd met verrekening van de verschuldigde 
administratiekosten. 

 Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang wordt 100% van de 
verschuldigde eigen bijdrage in rekening gebracht danwel wordt de 
reeds betaalde eigen bijdrage niet gerestitueerd. 

 Bij verhindering kan een vervanger deelnemen. 

https://www.nvu.nl/Portals/0/Downloads/Over%20de%20NVU/Privacyverklaring%20NVU%20februari%202015.pdf
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Specifiek Praktische Cursus Laparoscopie 

 De deelname en inschrijving aan de PC Laparoscopie is 6 weken voor 
aanvang van de cursus definitief en kan na deze datum niet meer 
worden geannuleerd. 

 Bij afmelding van een definitieve inschrijving wordt de volledige eigen 
bijdrage in rekening gebracht danwel wordt de reeds betaalde eigen 
bijdrage niet gerestitueerd. 

 Bij verhindering kan een vervanger deelnemen. 


