
 

 

Opleidingsvoorwaarden Beach Handball Opleidingen 

Aanmelden 

Het aanmelden gebeurt online via www.beachhandball.nl 

Deelnameregeling 

Iedere aanmelding, wijziging of annulering dient schriftelijk of per e-mail (opleidingen@handbal.nl) aan ons 

door te worden gegeven. 

Betaling opleidingsgelden 

Het verschuldigde opleidingsgeld ontvangt de cursist of vereniging per factuur. De geldende tarieven voor de 

opleidingen zijn vermeld op de website van het NHV. De tarieven blijven van kracht tot het moment waarop 

het NHV nieuwe tarieven vaststelt. 

Annuleren 

• Annulering voordat de opleiding is begonnen geschiedt per e-mail naar het NHV. 

• Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding, wordt er een bedrag van € 5,- 

administratiekosten in rekening gebracht. 

• Bij annulering tussen twee weken en één week voor aanvang van de opleiding is de cursist de 

volledige opleidingskosten verschuldigd. 

• Na aanvang van de cursus is annulering is niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien de 

cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling. 

• Op vertoon van een geldige medische verklaring, kan er mogelijk in overleg met het NHV worden 

afgeweken van bovengenoemde voorwaarden. 

Intake 

Bij sommige opleiding vindt er een (telefonische) intake plaats. Na de intake hoort de cursist binnen 10 

dagen of hij/zij de opleiding kan gaan volgen. Bij uitzondering kan er tijdens de intake besloten worden dat 

de cursist zichzelf niet geschikt acht voor de opleiding en in samenspraak met de aanwezige docent alsnog 

besluit om niet deel te nemen aan de opleiding. Is de cursist niet toegelaten tot de opleiding, dan rekenen 

wij € 25,- administratiekosten voor de intake. Het restant van de betaling wordt, indien er al is betaald, 

binnen 10 werkdagen naar de vereniging of cursist teruggeboekt. 

Examen 

Examenkosten, zijn, tenzij anders vermeld, inbegrepen in onze opleidingskosten. Is de cursist gezakt of kun 

je niet aanwezig zijn voor de Proeve van Bekwaamheid (PVB), dan wordt voor de nieuwe PvB aanvraag € 35,- 

tot € 100,- in rekening gebracht, afhankelijk van de opleiding. 

Erkenning 

Onze opleidingen zijn gebaseerd op de beroepscompetenties die beheerd worden door het NOC*NSF. Voor 

meer informatie verwijzen wij je dan ook naar de website van het Academie voor Sportkader. 

Opleidingsmaterialen 

In de opleidingskosten is lesmateriaal inbegrepen tenzij anders aangegeven. 

http://www.beachhandball.nl/
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Aansprakelijkheid 

Het NHV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiele 

schade opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband houden 

met de opleiding zoals die door het NHV wordt aangeboden. 

Nadere informatie 

Voor meer informatie met betrekking tot ons opleidingsaanbod, verwijzen wij je door naar onze website. 

Mocht je vragen hebben dan bestaat er de mogelijkheid om een e-mail te sturen naar 

opleidingen@handbal.nl 
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