Databas cursusvoorwaarden

Trainers
Databas cursussen worden gegeven door Databas business consultants of Databas
implementatie consultants. Zij zijn gecertificeerd door Visma (de producent van AccountView),
hebben jarenlange ervaring met ondersteuning van AccountView gebruikers en een sterke
administratieve en technische achtergrond.
Trainingsmethode
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen maar 50% onthouden van wat ze horen en zien.
Omdat we wensen dat u na een training echt zelf aan de slag kan, hebben we voldoende tijd
ingeruimd om te oefenen met beide pakketten. Onze trainingen zijn daarom opgebouwd volgens
het schema: zien, proberen en testen. Dit houdt in dat we cursisten eerst uitleg geven over de
software, waarna ze er zelf mee gaan werken. Met de oefenopdrachten kunnen zij testen of zij
de stof goed hebben begrepen. Uiteraard zal de trainer – indien nodig - helpen en vragen
beantwoorden.
Workshopmethode
Naast trainingen, worden ook workshops georganiseerd. Deze zijn veelal korter en intensiever
dan trainingen. Over een specifiek en actueel onderwerp ontvangt u de laatste informatie en een
roadmap, waarmee u overzicht krijgt over de benodigde acties voor uw eigen administratie en
organisatie.
Cursuslocatie & Tijd
De cursussen vinden plaats op ons kantoor in Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 8.
Inschrijfprocedure & Facturatie
U kunt zich voor een cursus (training of workshop) inschrijven via het inschrijfformulier op de
website. Als de cursus is volgeboekt, stellen we u daarvan telefonisch op de hoogte. De
annuleringskosten bedragen € 30 bij annulering tot 6 werkdagen voor de cursusdatum. Bij latere
annulering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Het is altijd mogelijk om een
plaatsvervanger te sturen. Databas stuurt 5 werkdagen voor de training een bevestiging aan de
deelnemer en een factuur. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.
Overige cursusinformatie
Bij alle cursussen van één dag is de lunch inbegrepen. Alle prijzen zijn in euro's per persoon,
exclusief BTW. De maximale grootte van de groep is 10 personen bij een training en 20
personen bij een workshop. Bij voldoende belangstelling worden extra cursusdata ingelast. De
cursussen gaan alleen door bij 5 deelnemers of meer.
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