
*) wijzigingen en zet- en typefouten in de prijzen voorbehouden 

 

VOORWAARDEN EN INFORMATIE   
LEERGANG PROJECTONTWIKKELING 

 
1. Toepasselijkheid 
Op alle aanmeldingen voor de Leergang Projectontwikkeling zijn de volgende algemene 
voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de 
navolgende tekst dient de NEPROM telkens gelezen te worden als de Vereniging van 
Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen.  
 
2. Verplichtingen NEPROM 
Aanmeldingen voor de leergang leiden voor de NEPROM tot een inspanningsverplichting, niet 
tot een resultaatsverplichting, waarbij de NEPROM gehouden is haar verplichtingen zodanig na 
te komen, naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap.   
 
3. Plaatsing/toelating 
De leergang vindt alleen doorgang bij minimaal 16 aanmeldingen. Deelnemers zijn werkzaam bij 
projectontwikkelingsmaatschappijen of in de brede zin betrokken bij het vastgoedproces en 
hebben minimaal een afgeronde HBO opleiding en minimaal twee jaar relevante werkervaring. 
Stages worden niet meegeteld.  
 
4. Kosten  
Alle door de NEPROM opgegeven prijzen zijn exclusief btw. Wijzigingen en zet- en typefouten 
in de prijzen voorbehouden. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www. 
neprom.nl. De kosten van de leergang zijn opgebouwd uit kosten ten behoeve van het onderwijs 
(gast)docenten, studiemateriaal, excursies)  en de kosten ten behoeve van het verblijf.  
 
De leergang bestaat uit 4 blokken en 3 losse dagen.  
Een blok is opgebouwd uit 2 aaneensluitende dagen. Een lesdag bestaat uit drie dagdelen 
(ochtend-, middag- en avond). 
 
De verblijfkosten van de leergang omvatten de kosten van 4 overnachtingen, catering, zaalhuur, en 
fietshuur. De NEPROM regelt ten behoeve van de deelnemer de reservering en boeking van 
overnachtingen en maaltijden.  
 
5 . Annuleren van overnachting 
Tot 3 weken voorafgaand aan de start kan in overleg met de NEPROM kosteloos één of 
meerdere overnachtingen geannuleerd worden. De deelnemer dient de NEPROM daarvan 
uiterlijk 3 weken voor aanvang van het eerste blok op de hoogte te stellen via 
opleidingen@neprom.nl . 
 
6 . Betaling 
Alle door de NEPROM opgegeven prijzen zijn exclusief btw. Wijzigingen en zet- en typefouten 
in de prijzen voorbehouden. Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn 
verricht. Studiemateriaal wordt voor aanvang van de leergang toegezonden, dan wel bij de start 
uitgereikt. 
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7 . Wijziging 
In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de NEPROM 
zich het recht de leergang (of onderdelen daarvan) te wijzigen of te annuleren. Indien dit gebeurt, 
wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 
 
8.. Vervanging voor hele leergang 
In overleg met de NEPROM kan een plaatsvervanger worden aangewezen, om zonder 
bijbetaling, de deelnameplaats in te nemen, mits de deelnemer voldoet aan de toelatingscriteria. 
Een vervanger aanwijzing kan uitsluitend tijdens blok 1. Vervanging per blok is niet mogelijk. 
 
9 . Annulering van deelname 
Een annulering dient per email te worden gemeld aan de NEPROM. Annulering geschiedt 
kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van de leergang. Bij annulering na 2 maanden tot 2 weken 
voor aanvang van de leergang is 50% van het deelnamegeld verschuldigd. Bij annulering na deze 
periode is het totale deelnamegeld verschuldigd. In dat geval zullen ook de verblijfkosten in 
rekening worden gebracht (zie ook onder 4.). Het is mogelijk een collega aan te melden die de 
plaats inneemt (zie onder 8.). 
 
10 . Verhindering en Inhalen van blok of dagdeel 
Bij verhindering op het geplande tijdstip van een dagdeel of blok bestaat een beperkte mogelijkheid 
om het betreffende blok of dagdeel in te halen (m.u.v.  De Uitdaging wanneer de eindpresentaties 
plaatsvinden). De deelnemer dient hierover in overleg te treden met de opleidingsmedewerker van 
de Leergang Projectontwikkeling. Deze keuze van inhalen wordt schriftelijk vastgelegd, waarna bij 
wederom afmelden niet meer kan worden ingehaald. De NEPROM zal in dat geval het certificaat 
niet verstrekken. 
Er kunnen maximaal 2 personen van een andere leergang per dagdeel als inhaler deelnemen.  
Extra kosten verbonden aan het inhalen bedragen € 250,- per blok en € 50,- per dagdeel, excl. btw 
en eventuele verblijfkosten.  
 
11. Aansprakelijkheid 
De NEPROM is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade 
die een direct gevolg is van een aan de NEPROM toe te rekenen tekortkoming is de NEPROM 
alleen aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde 
van de NEPROM. Als de NEPROM gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding 

beperkt tot maximaal de door de deelnemer gemaakte kosten voor de leergang.  
 
12. Persoonsregistratie 
Door aanmelding voor de leergang wordt aan de NEPROM toestemming verleend voor 
automatische bewerking van de door de aanmelding verkregen persoonsgegevens. Deze 
persoonsgegevens zal de NEPROM uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. De 
NEPROM zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet 
voorschrijft. 
 
13. Certificaat  
Aan de Leergang Projectontwikkeling is geen examen verbonden. Deelnemers ontvangen na het 
doorlopen van de gehele Leergang Projectontwikkeling een Certificaat van Deelname.  
 
Voorburg, oktober 2019 


