Voorwaarden deelname open trainingen Triple P
Algemene informatie
Uiterlijk twee weken voor aanvang van de open training ontvang je de bevestiging van deelname. Heb je geen bevestiging
van deelname ontvangen, of heb je andere vragen over je inschrijving? Neem dan contact op met Mireya Lit via
mireya.lit@familiesfoundation.net.
De accreditatie is een verplicht onderdeel van het trainingstraject en is inbegrepen bij de kosten voor de training. De
accreditatiedata zijn vooraf bekend en kun je terugvinden op onze website. Tijdens de training stem je
in overleg met de trainer de indeling van de accreditatie af. Er wordt van je verwacht dat je bij de accreditatie aanwezig bent.
Als je niet aanwezig bent op de accreditatiesessie waarvoor je bent ingedeeld en vervolgens op een ander tijdstip alsnog
geaccrediteerd wil worden, kan dit extra kosten voor jou of je organisatie met zich meebrengen.
We streven er naar om ieder jaar een zo breed mogelijk aanbod aan trainingen aan te bieden. De actuele planning is te
vinden op onze website. Staat de door jou gewenste training er niet bij? Neem dan contact op met Mireya Lit via
mireya.lit@familiesfoundation.net.
Twijfel je over welke training het beste aansluit bij de wensen van jou en je organisatie? Dan kun je contact opnemen met
Marion van Bommel via marion@familiesfoundation.net. Ook kun je uitgebreide informatie over onze trainingen vinden op
onze website: www.triplep-nederland.nl.
Kosten
Het deelnamebedrag is inclusief training, (pre-)accreditatie, Triple P materialen voor professionals, een setje oudermateriaal,
toegang tot de website voor Triple P getrainde professionals, gebruik van de Triple P monitor, koffie, thee en lunch.
Betaling
Je ontvangt ongeveer een week voorafgaand aan de training een factuur.
Annuleringsvoorwaarden
Als je je deelname aan een training wil annuleren, dien je dit schriftelijk te melden via mireya.lit@familiesfoundation.net.
Je annulering is definitief, als je hiervan een bevestiging hebt ontvangen.
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 30 dagen of langer voor aanvang van de training. Als je 30 dagen tot 14 dagen voor
aanvang van de training annuleert, ben je 50% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan 14 dagen
van tevoren, ben je het volledige bedrag verschuldigd.
Een training gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Wij behouden het recht voor om een training te annuleren of te
verplaatsen bij onvoldoende deelnemers. Je wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.
Triple P behoudt zich het recht voor om de deelnamebedragen of voorwaarden aan te passen, een training te annuleren
of uit te stellen, en de tijdschema’s en locaties aan te passen op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving.
Accreditatiepunten
Verschillende beroepsverenigingen hebben accreditatiepunten toegekend aan Triple P trainingen. Dit houdt in dat
geregistreerde beroepskrachten accreditatiepunten kunnen aanvragen, wanneer zij een geaccrediteerde Triple P training (en
accreditatie) hebben afgerond.
Het gaat onder andere om de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ – voor jeugdzorgwerkers) en het Kwaliteitsregister
Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V – voor jeugdverpleegkundigen).
Een overzicht van de trainingen die geaccrediteerd zijn, het aantal punten dat professionals hiervoor ontvangen en de
manier waarop deze punten zijn aan te vragen, is te vinden op http://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/werken-met-triplep/accreditatiepunten-triple-p-trainingen/.
Aansprakelijkheid
Met de ondertekening/acceptatie van dit elektronische inschrijfformulier, gaat de deelnemer ermee akkoord dat de Families
Foundation - Triple P Nederland en zijn licentiegever Triple P International Pty Ltd geregistreerd in Australië (hierna
gezamenlijk bekend als ‘TPG’), hun werknemers, trainers en/of vertegenwoordigers, niet verantwoordelijk zullen worden
gehouden en/of aansprakelijk worden gesteld voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving en/of geen
claim zal indienen tegen hen, voor de dood van de deelnemer, lichamelijk letsel, invaliditeit, verlies, schade en/of materiele
schade, die aanhoudend door de deelnemer is opgelopen en/of kan zijn veroorzaakt door de deelnemer in verband met of
tijdens
a) zijn/haar aanwezigheid in één van de locaties, eigendom van of beheerd door TPG,
b) op wat voor manier dan ook tijdens zijn/haar verbintenis met TPG.
Namens zichzelf/haarzelf, zijn/haar vertegenwoordigers, executeurs, bewindvoerders en rechtverkrijgenden, vrijwaart de
ingeschreven deelnemer hierbij TPG, haar werknemers, trainers of vertegenwoordigers van verlies, schade, dood of letsel,
van enige juridische actie, aanspraken of eisen die, wanneer zij/hij deze overeenkomst niet zou zijn aangegaan, hij/zij
anderszins gerechtigd zou zijn te nemen/maken aangaande verlies, schade, dood of letsel en hij/zij vrijwaart hierbij TPG,
haar werknemers, trainers en vertegenwoordigers tegen deze aansprakelijkheid.

