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Tiel, 11 maart 2020 

 

02-2020 
 

 
Inschrijving Summer School Persoonsvorming  
    
Van harte welkom bij de Summer School. Persoonsvorming. U staat op het punt om in te schrijven voor een 
boeiende en leerzame filosofische week. Leest u voor inschrijving s.v.p. onderstaande informatie goed door. U 
conformeert zich aan onderstaande voorwaarden bij inschrijving. Mocht u vragen hebben over de voorwaarden of 
betaling, neemt dan gerust contact op via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl  
 
Gegevens: 
13 t/m 17 juli 2020 van 9.00-17.00 uur | Vondellaan 174 Utrecht - collegezaal 2.83 | 500,00 euro p.p. inclusief boek, 
reader, koffie/thee, lunches en slotborrel. 
 
Voorwaarden: 
De HTF draagt het keurmerk van de branchevereniging NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, 
zie www.nrto.nl). De HTF conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden van de NRTO en de Aanvullende 
Bepalingen. Door in te schrijven gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en .Aanvullende Bepalingen. Noot: 
de voorwaarden voor de Summer School komen overeen met de voorwaarden van Losse Modules. U kunt de 
Algemene voorwaarden met Aanvullende Bepalingen vinden op de website van de HTF 
www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/algemene-voorwaarden. 
 
Zodra via de webshop uw plaatsbewijs is aangekocht bent u ingeschreven voor de Summer School bij de 
Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. zijn de algemene voorwaarden en aanvullende bepalingen van 
toepassing en kunt u rechten ontlenen aan de inschrijving.  
De HTF behoudt zich het recht voor om uw inschrijving ongedaan te maken indien het maximum aantal deelnemers 
(100) is bereikt of bij onvoldoende deelname (15) . U krijgt hierover uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de 
colleges bericht, indien van toepassing. Uiteraard vindt in dit geval volledige restitutie van reeds betaald collegegeld 
plaats binnen 30 dagen na annulering door de HTF.  
De HTF behoudt zich het recht voor een inschrijving ongedaan te maken indien onjuiste gegevens zijn verstrekt. 
Indien u besluit uit te schrijven geldt artikel 4.i van de Aanvullende bepalingen. U dient zich actief uit te schrijven 
via het uitschrijfformulier op de website, onder Contact > Aanmelden. 
 
U ontvangt een PDF-versie van de gegevens (ticket) per e-mail nadat de betaling is verwerkt. Dit bestand geldt als 
bewijs van inschrijving. Check uw spam map, mocht u de gegevens niet hebben ontvangen.  
 
We wensen u een leerzame zomer toe! 
 
Door uw bestelling te plaatsen geeft u toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken voor communicatie over de opleiding, het verwerken 
van de gegevens in het factureringsysteem en het studentvolgsysteem/digitale leeromgeving. De gegevens worden na afloop van opleiding 
maximaal 2 jaar bewaard door de opleider.  
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