Voorwaarden cursus DHM Security Management®
1. Algemeen
1.1. 1.1. Mr. R.C. Ackx RSE en ing. H.C.A. Duijndam MSec van
respectievelijk Axsecon en Dusecon geven onder de handelsnaam DHM
Security Instituut onderwijs in DHM Security Management.
Dusecon geeft uitvoering aan het secretariaat en de financiële
administratie.
1.2. Onder cursist wordt verstaan: degene die de cursusleiding heeft
toegelaten tot deelname aan de cursus.
1.3. Onder cursusleiding wordt verstaan: mr. R.C. Ackx RSE (handelend
onder de naam Axsecon) en ing. H.C.A. Duijndam MSec (handelend
onder de naam Dusecon).
1.4. Onder cursus wordt verstaan: de post hbo Registeropleiding DHM
Security Management®.
1.5. Met de indiening van het inschrijfformulier geeft men te kennen met
deze voorwaarden bekend te zijn en deze zonder voorbehoud te
accepteren.
2. Aanmelding, toelating en deelname
2.1. De inschrijving moet schriftelijk geschieden door middel van
toezending van het DHM-inschrijfformulier aan de cursusleiding.
2.2. De toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van het volledig
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Een inschrijfformulier dat
onvolledig en/of onjuist is ingevuld en/of niet ondertekend en/of niet is
voorzien van de gevraagde bijlage(n) wordt niet in behandeling
genomen. Van het laatste ontvangt men bericht per e-mail van de
cursusleiding.
2.3. De beoordeling van de toelating vindt plaats op basis van de
Kwalificatiestructuur Security Branche Opleidingen (zie
inschrijfformulier). De cursusleiding deelt de cursist per e-mail en door
vermelding op de internetwebsite http://www.dhm.nl mee of hij al dan
niet is toegelaten.
2.4. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op
de wachtlijst hebben voorrang bij toelating tot de eerstvolgende cursus.
2.5. Bij onvoldoende deelname zal de cursus geen doorgang vinden.
2.6. Indien daartoe volgens de cursusleiding een gegronde reden
aanwezig is, kan de cursusleiding besluiten een cursist niet toe te laten
tot de cursus of een cursist van verdere deelname uitsluiten zonder
restitutie van cursusgeld.
2.7. Indien na toelating blijkt dat een cursist onjuiste gegevens heeft
verstrekt om te worden toegelaten tot de cursus, wordt hij alsnog niet
toegelaten tot de cursus of van verdere deelname aan de cursus
uitgesloten.
3. Cursusprijs, betalings- en annuleringsregeling
3.1. De cursusprijs is exclusief BTW. Voor deze onderwijsdienst geldt
vrijstelling van BTW. De cursusprijs is inclusief syllabus,
werkstukbeoordeling en een maal deelname aan het examen. Voor
deelname aan een eventueel herexamen zijn extra kosten verbonden.
3.2. Na toelating tot de cursus, ontvangt de cursist of het op het
inschrijfformulier vermelde bedrijf/instelling een factuur van de
cursusleiding voor het cursusbedrag. Eerst na de ontvangst van het
cursusbedrag is de cursist definitief gerechtigd aan de cursus deel te
nemen, tenzij de cursusleiding anders beslist.
3.3 Wanneer de cursus door onvoldoende deelname geen doorgang
vindt, wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd.
3.4. Een cursist die zich inschrijft en persoonlijk, of vanuit een
onderneming niet zijnde een rechtspersoon, de cursusprijs zal betalen
dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus de cursusprijs te
hebben voldaan. Indien de cursusprijs niet tijdig is voldaan geldt dit als
gegronde reden in de zin van artikel 2.6.
Een overheidsinstelling of rechtspersoon welke een cursist heeft laten
inschrijven verplicht zich het cursusbedrag te voldoen binnen de op de
factuur vermelde termijn.
3.5. Annulering van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk
plaatsvinden. In dat geval is bij annulering twee maanden voor aanvang
5% van het cursusbedrag verschuldigd; bij een maand voor aanvang
20%, bij korter dan een maand voor aanvang 50% en 100% van het
cursusbedrag bij annulering nadat de cursus is aangevangen.
3.6. De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer, in overleg
met de cursusleiding, de plaats door een andere cursist wordt
ingenomen.
3.7. Bij tussentijds beëindigen van de deelname aan de cursus blijft het
gehele cursusbedrag verschuldigd.
3.8. In bijzondere gevallen kan de cursusleiding beslissen dat geen
annuleringskosten verschuldigd zijn.

3.9. Bij niet tijdige voldoening van het cursusbedrag c.q.
(her)examengeld kan de cursusleiding besluiten de betreffende
cursist niet toe te laten tot het (her)examen, of de uitslag van het
(her)examen niet mede te delen, of het diploma niet te verstrekken
totdat betaling heeft plaatsgevonden.
4. Cursus en aansprakelijkheid
4.1. Het aan de cursist ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag
niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt worden of gebruikt
worden voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de
cursus zijn gesteld. Nadere bepalingen hieromtrent zijn opgenomen
in het cursusmateriaal.
4.2. De cursusleiding behoudt de auteursrechten, alsmede alle
overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.
4.3. De cursusleiding behoudt zich het recht voor wijzigingen in het
programma en de inhoud van de cursus, alsmede het docententeam
aan te brengen.
4.4. De cursusleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal.
4.5. De cursusleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
uit welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, opgekomen in
verband met de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele
gevolgschade of productschade daaronder begrepen.
4.6. De cursusleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de
certificering van de post hbo Registeropleiding door de Stichting
Post HBO Nederland komt te vervallen. In een dergelijk geval zal de
cursusleiding zich inspannen een andere door de cursusleiding
passend geachte certificering te verkrijgen.
5. Werkstuk, examen en gebruikerslicentie
5.1. De definitieve versie van het werkstuk moet tijdens de 7e
lesmiddag worden ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering kan eerst aan
het examen van de volgende cursus worden deelgenomen.
5.2 Nadat het werkstuk door de cursusleiding met een voldoende is
beoordeeld, mag de cursist aan het schriftelijk examen deelnemen.
5.3. Het schriftelijk examen is een gesloten examen. Over de inhoud
of de beoordeling, anders dan het behaalde resultaat, worden geen
mededelingen gedaan en wordt niet gecorrespondeerd.
5.4. De cursist die 5,6 punten of meer scoort voor het examen, heeft
daarmee het post hbo diploma DHM Security Management®,
alsmede de gebruikerslicentie voor toepassing van de DHM Security
Management methode in de Nederlandse taal verworven.
5.5. Vervaardiging van het werkstuk en deelname aan het examen
moeten plaatsvinden binnen een jaar na afloop van de door de cursist
gevolgde cursus
5.6. Indien de cursist zakt voor het schriftelijk examen heeft hij recht
op deelname aan het herexamen. Deelname aan het herexamen moet
plaatsvinden binnen een jaar nadat de cursist voor de eerste maal aan
het examen deelnam. Aan het herexamen zijn kosten verbonden.
5.7. Een cursist die tijdens het examen op fraude wordt betrapt wordt
van het examen verwijderd, het gemaakte werk wordt ongeldig
verklaard en de cursist wordt gedurende 12 maanden van deelname
aan een examen uitgesloten.
5.8. Een cursist die voor de tweede maal is gezakt, rest niets anders
dan de cursus opnieuw te doen. Een werkstuk hoeft dan niet opnieuw
te worden gemaakt.
5.9. Een cursist die, na aan twee cursussen te hebben deelgenomen,
en vier maal is gezakt voor het (her-)examen wordt van verdere
deelname aan een herexamen uitgesloten.
5.10. Op het gebruik van de inhoud van de cursus Syllabus en de
door de cursusleiding gedeponeerde merknamen zijn de voorwaarden
vermeld in de Syllabus (en op www.dhm.nl) van toepassing.
6. Bijzondere situaties en geschillen
6.1. De cursusleiding beslist indien zich situaties voordoen waar deze
voorwaarden niet in voorzien.
6.2. Nederlands recht is van toepassing indien voor de oplossing van
geschillen de tussenkomst van de rechter wordt ingeroepen.
6.3 De algemeen levering- en betalingsvoorwaarden van
opdrachtgever zijn toepassing voor zover zij de voorwaarden cursus
DHM Security Management® niet geheel of deels uitsluiten en/of
daarvan afwijken. Bij strijd tussen de voorwaarden cursus DHM
Security Management® en de algemene voorwaarden van
opdrachtgever prevaleren de voorwaarden cursus DHM Security
Management®.
Inschrijfformulier (versie november 2014)

