Algemene voorwaarden
Stichting Audiologische Opleidingen
Algemene Voorwaarden
De Opleiding Audiologie-Assistent, de Cursus Zintuig Onderzoek Bedrijven (CZOB), de
Cursus Zintuigonderzoek voor JGZ (CZOJ) en overige na- en bijscholingen worden gegeven
rekening houdend met de functie-eisen waaraan audiologie-assistenten binnen de
audiologische centra moeten voldoen en met de standaarden voor gehooronderzoek en
visusonderzoek van de betreffende beroepsverenigingen.
Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na de colleges informatie inwinnen of in overleg
treden met de contactpersoon.
Opleidingen en cursussen
 Inschrijving kan geschieden voor de Opleiding Audiologie-Assistent en de cursussen
Zintuig Onderzoek Bedrijven (CZOB) en de cursus Zintuigonderzoek voor JGZ
(CZOJ) en voor specifieke bijscholingen voor cursisten die de Opleiding AudiologieAssistent of een van beide cursussen hebben gevolgd.
 Een opleiding, cursus of bijscholing kan alleen als geheel gevolgd worden.
 Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Hiervoor dient schriftelijk een verzoek te
worden ingediend bij het secretariaat. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet
van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling
zijn geen extra kosten verbonden.
 Bij annulering tot 6 weken voor het begin van de opleiding, cursus of bijscholing
worden alleen administratiekosten (€ 50,--) in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding of cursus wordt 50%
van de kosten in rekening gebracht. Vervangende deelname is echter mogelijk.
Hiervoor dient tijdig contact opgenomen te worden met het secretariaat.
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Na ontvangst van het getekende aanmeldingsformulier door het secretariaat heeft de
kandidaat nog 14 (veertien) dagen bedenktijd voordat de inschrijving definitief wordt.
Vanaf dat moment geldt de bovengenoemde regeling voor annulering.
Bij betaling door een bedrijf, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling
van het volledige bedrag.
Een opleiding of cursus wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende
inschrijvingen.
Alle inschrijvingen voor de opleiding, een cursus of een bijscholing worden door de
SAO schriftelijk of per e-mail bevestigd. Bij bevestiging via e-mail wordt van de
kandidaat een ontvangst bevestiging gevraagd via reply.
Mocht de opleiding of een cursus niet doorgaan wegens onvoldoende aanmeldingen
of om een andere reden, dan worden de kandidaten ca. 4 weken voor aanvang van
de opleiding, cursus of bijscholing hiervan op de hoogte gebracht en wordt binnen
zeven dagen na de geplande aanvangsdatum van de opleiding het gehele bedrag
teruggestort.
De deelnemers aan een van beide cursussen ontvangen minimaal 2 weken voor
aanvang van de cursus het betreffende cursusmateriaal met werkboek waarin
opgenomen de leerwijzer.
De Opleiding Audiologie-Assistent wordt afgesloten met een examen. Indien de
kandidaat voor dit examen slaagt en voldaan heeft aan de eisen voor stage en
scriptie ontvangt hij een diploma.
De cursussen CZOB en CZOJ worden afgesloten met een toets. Bij voldoende
resultaat voor de toets ontvangt de cursist hiervan een certificaat waaruit blijkt dat hij
voldaan heeft aan de gestelde eisen.
De deelnemers aan een bijscholing ontvangen een certificaat van deelname
Het bestuur van de Stichting Audiologische Opleidingen is niet aansprakelijk voor
schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke
bezittingen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens activiteiten georganiseerd
door de Stichting.
Indien de cursist of de organisatie die de cursist heeft aangemeld niet tevreden is
over de gang van zaken tijdens de opleiding, cursussen of bijscholing kan hij of zij
een klacht indienen bij het bestuur van de SAO. Het klachtenreglement kan worden
opgevraagd bij het secretariaat van de SAO.

Het cursusmateriaal mag alleen voor eigen doeleinden gebruikt worden.
Het copyright van het cursusmateriaal berust bij de SAO.
De SAO respecteert de privacy van alle deelnemers aan de opleiding of een cursus en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.
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