CURSUSVOORWAARDEN
BASISOPLEIDING PLANNER
1. Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) organiseert in samenwerking met Syntro
de basisopleiding planner. Trainers van Syntro zijn professioneel, betrokken,
enthousiast, integer en praktijkgericht. De aandacht gaat uit naar het integreren van
het geleerde in de praktijk van het werk.
2. De training staat open voor medewerkers van beveiligingsorganisaties die vallen onder
de cao Particuliere Beveiliging.
3. De training bestaat uit zes trainingsdagen. De eerste drie trainingsdagen zullen online
worden aangeboden van 10.00 uur tot 16.00 uur en de laatste drie trainingen worden
met inachtneming van de RIVM richtlijnen fysiek gegeven op een door SFPB te bepalen
locatie.
4. De training wordt gegeven op een door SFPB te bepalen locatie.
5. Het SVPB examen plannersopleiding is een verplicht onderdeel van de basisopleiding
planner. Enkel na het behalen van het examen zal de deelnemer het certificaat
uitgegeven door het SFPB ontvangen.
6. Een deelnemer mag alleen examen doen als hij aan alle cursusdagen heeft
deelgenomen.
7. Er wordt lesgegeven aan groepen van maximaal 10 personen. Bij onvoldoende
aanmeldingen (d.w.z. bij minder dan 10 personen) kan de training geannuleerd worden
of naar een later tijdstip worden verschoven. Mocht dit het geval zijn dan wordt u
hierover op de hoogte gesteld. Bij een overschot aan aanmeldingen zal een nieuwe
groep gestart worden.
8. Deelnemers die aan de training (6 dagen) hebben deelgenomen en het examen van
SVPB hebben behaald ontvangen een certificaat. Op verzoek van de
beveiligingsorganisatie kan, zonder enige vorm van garantie, getracht worden de
gemiste trainingsdag te laten inhalen door de cursist op een ander tijdstip.
9. Deelnemers
10. Indien de training wegens verhindering van de trainer geen doorgang kan vinden, zult
u hierover vóór aanvang van de training worden ingelicht, dit met uitzondering van de
bijzondere omstandigheid dat de trainer op de dag van de training zelf onverhoopt ziek
is. In dit laatste geval zal SFPB een nieuwe trainingsdag verzorgen. Let wel: SFPB kan
hierbij niet voorzien in een vergoeding van eventuele verlet-, reis-, verblijfs- en/of
andere kosten.
11. De totale kosten van de training bedragen € 1.322,- (excl. BTW) per deelnemer. De
kosten zullen door SFPB aan u gefactureerd worden. In dit tarief zijn de kosten voor
lesmaterialen, de locatie en de aangeboden lunch opgenomen. Deelname aan het
examen bedraagt € 100,-.
12. Aanmelden kan uitsluitend door het aanmeldingsformulier, welke vermeld staat op de
website www.beveiligingsbranche.nl geheel in te vullen. Telefonische aanmeldingen
kunnen niet worden gehonoreerd. De aanmelding is definitief wanneer u hiervoor een
schriftelijke bevestiging van de SFPB heeft ontvangen.
13. SFPB heeft het recht in geval van onvoldoende aanmeldingen voor de training tot
annulering van de training over te gaan, waarbij zij tot niet meer dan tot restitutie van
de door de opdrachtgever eventueel reeds betaalde trainingsbedragen gehouden is.
14. Annulering door opdrachtgever: Het annuleren van deelname is echter alleen
schriftelijk of per e-mail mogelijk.
- Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de training is kosteloos.
- Bij annulering vanaf 8 weken tot 6 weken voor aanvang van de training is de
opdrachtgever verplicht 30% van de trainingskosten te vergoeden.
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Bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de training is de
opdrachtgever verplicht 50% van de trainingskosten te vergoeden.
Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever
verplicht 100% van de trainingskosten te vergoeden.
De annuleringskosten worden berekend over de totale in rekening gebrachte
trainingskosten, exclusief BTW.
Wanneer de opdrachtgever bij annulering zich direct aanmeldt voor de
eerstvolgende training, dan zal er maximaal 30% van de annuleringskosten in
mindering worden gebracht op kosten van de volgende training. Als de
opdrachtgever de opleiding tussentijds beëindigd of anderszins niet aan de cursus
deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling.
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