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Cursusvoorwaarden opleiding tot LOTUSslachtoffer
Aanmelding
Inschrijving geschiedt door het inschrijfformulier “opleiding LOTUSslachtoffer” volledig in te vullen.
De cursist ontvangt via de organisatie LOTUS een bevestiging van de inschrijving.
Het inschrijven voor de cursus kan alleen geschieden indien de cursist in het bezit is van een geldig
diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis of een Eerste Hulp certificaat 4100 van het Nederlandse
Rode Kruis.
Cursuskosten
De kosten van de opleiding, inclusief eenmalig de examenkosten, die € 745,-- bedragen zijn door de
organisatie LOTUS vastgesteld. Er kan alleen aan de opleiding worden begonnen als het cursusgeld is
betaald. Na 6 weken vindt een evaluatie plaats. Indien blijkt dat de cursist ongeschikt is wordt 50% van
het cursusgeld terugbetaald.
Lesmaterialen
In de kosten van de opleiding is inbegrepen het LOTUSleerboek en een basis set grime materialen. De
cursist dient zelf te zorgen voor een grimekoffer en aanvullende materialen. Op de eerste cursusdag
wordt aangegeven welke materialen er nog aanvullend dienen te worden aangeschaft.
Cursusdagen
De opleidingsdagen (zaterdagen) worden ruim van tevoren meegedeeld.
Examen
Het examen wordt door Het Oranje Kruis afgenomen. In het geval van certificaathouders van het NRK
wordt het examen afgelegd onder auspiciën van het NRK.
De organisatie LOTUS is niet verantwoordelijk voor het tarief van dat examen. De examenkosten voor
het cursusjaar 2018 zijn vastgesteld op € 200,--.
Indien een cursist de gehele opleiding heeft gevolgd en ter beoordeling van het de instructeur klaar is
voor het examen, dient deze daaraan deel te nemen.
(Tussentijds) beëindigen cursus/restitutie cursusgeld
1. Indien de cursist vóór aanvang van de cursus, om welke reden dan ook, van deelname wil afzien,
wordt het eventueel betaalde cursusgeld terugbetaald, mits de cursus per aangetekende brief
eenentwintig (21) dagen voor aanvang van de lessen is opgezegd.
Annuleert de cursist binnen eenentwintig (21) dagen voor aanvang van de cursus, dan worden
€ 50,00 administratiekosten en de kosten van eventueel geleverd lesmateriaal, alsmede een
vergoeding voor het reeds op basis van de overeenkomst gepresteerde door de organisatie LOTUS,
bij de cursist in rekening gebracht.
Bij annulering na aanvang van de cursus is restitutie van reeds betaald cursusgeld niet meer
mogelijk. De cursist is verplicht het volledige bedrag in zijn geheel te betalen.
2. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de cursusovereenkomst eindigen zodra
de overeenkomst is ontbonden.
3 Een cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Afzeggen van een les moet tenminste 24 uur bij de cursusleiding van tevoren plaatsvinden.
Financiële verplichtingen
De kosten voor de cursus en het examen worden in zijn geheel gefactureerd. De betaling kan alleen
geschieden door overmaking op de bankrekening van de organisatie LOTUS. Het tussentijds
beëindigen van de cursus is niet mogelijk zonder financiële consequenties.
Wordt de factuur niet op tijd voldaan, dan volgt een aanmaning inclusief aanmaningskosten € 12,50. Als
ook na het verstrijken van de in de aanmaning gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag en
de aanmaningskosten niet zijn betaald, is de cursist voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, aansprakelijk.
Herkansing
Indien de kandidaat niet geslaagd is, wordt hem/haar de mogelijkheid geboden om in overleg met de
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instructeur LOTUS tijdens één of twee zaterdagen of LOTUS-kringavonden bij te spijkeren. De kosten
hiervan worden nader vastgesteld. De examenkosten dient de kandidaat volledig te betalen

Auteursrecht
Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet
worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.
Het maken van opnamen in beeld of geluid van een (gedeelte van) cursus is zonder toestemming niet
toegestaan. Het is verboden de tijdens de cursus gebruikte leermiddelen of gedeelten daarvan ter
vermenigvuldigen en/of ter beschikking van derden te stellen.

St. Annaland, 14 april 2018
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