
 

Voorwaarden voor de 

Master Class Tucht in het Ondernemingsrecht  

 

Datum en plaats 

Donderdag 17 november 2016, NH Hoteles, Danny Kayelaan, 20, 2719 EH Zoetermeer, van 16:00 tot 

20:00 uur. 

Docenten 

De Master Class wordt gegeven door mr. dr. Nora van Oostrom. 

  

Studiepunten 

Met de Master Class kun jij 3 studiepunten van de KNB verdienen. 

Kosten 

Voor Advanced abonnees van PraktijkGenerator is de Master Class GRATIS (maximaal 3 personen per 

kantoor). Gebruikers zonder abonnement en Compleet abonnees van PraktijkGenerator betalen EUR 

250,-- exclusief BTW, per persoon voor de Master Class. Cursisten die niet zijn geregistreerd bij 

PraktijkGenerator, betalen EUR 395,-- exclusief btw per persoon. De prijs is inclusief lichte maaltijd, 

koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze abonnees. Parkeren kost  ongeveer EUR 10,-- 

en dient ter plekke te worden afgerekend. Aanmelden kan tot 5 november 2016.  

Beperkt aantal deelnemers 

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de 

volgorde van binnenkomst.  

Aanmelding  

Ga naar de site www.praktijkgenerator.nl en vervolgens naar de Tab Academy en dan naar de knop 

Inschrijven. Je dient dit formulier online in te vullen. Je ontvangt vervolgens per e-mail een 

bevestiging  van je aanmelding. Nadat zich voldoende deelnemers hebben aangemeld en, als je geen 

Advanced abonnee bent, ontvang je een factuur. Nadat wij jouw  betaling hebben ontvangen, 

ontvang je een toegangsbewijs per e-mail. Je kunt slechts een persoon tegelijk opgeven. Lukt het niet 

de knop te vinden, log dan uit. Ga naar www.praktijkgenerator.nl   

Druk op vernieuwen of Control F5 en probeer het dan nog eens. 

Annulering 

Tot 5 november 2016 kun jij - uitsluitend schriftelijk - annuleren. Wij brengen jou echter EUR 70,--, 

exclusief BTW administratiekosten in rekening. Annuleer jij vanaf 5 november 2016, dan blijf jij het 

http://www.praktijkgenerator.nl/
http://www.praktijkgenerator.nl/


volledige cursusgeld verschuldigd. Jij mag kosteloos een vervanger in jouw plaats stellen. Dit dien jij 

per email aan ons door te geven. 

No show vergoeding 

Als je je hebt opgegeven, je hebt recht op gratis deelnamen en je komt niet opdagen, brengen wij 

een no show vergoeding in rekening van EUR 70,-- exclusief BTW per persoon. We moeten elke keer 

enige tientallen geïnteresseerden teleurstellen en dan is het sneu om te zien dat een aantal plaatsen 

leeg blijft. Op deze manier pr 

Algemene Voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden van PraktijkGenerator zijn verder op de Master  Class van toepassing, 

voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken. 

Evaluatie 

Na afloop van de Master Class kun jij een evaluatieformulier invullen. Wij stellen jouw mening zeer 

op prijs. 

Doelgroep 

De Master Class is bestemd voor notarissen, kandidaat-notarissen en paralegals ondernemingsrecht.  

PraktijkGenerator B.V. is uw partner ondernemingsrecht. Ga naar de knoppen “Over ons” en 

“Voordelen” en stel vast dat je jouw praktijk met behulp van ons systeem een enorme boost kunt 

geven, dat PraktijkGenerator ook voor jou grote efficiencyvoordelen zal opleveren en jouw risk 

management zal verbeteren.  

Voor vragen kun je bellen met Dirk de Lange, 06 4637 8559 of mailen naar 

dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.praktijkgenerator.nl/wp-content/uploads/2015/04/Algemene-Voorwaarden-PraktijkGenerator-2015.pdf
mailto:dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl


 

PraktijkGenerator B.V. neemt jouw gegevens op in een database. PraktijkGenerator gebruikt deze gegevens om jou te informeren over 

relevante producten en diensten. Indien jij hier bezwaar tegen hebt, neem dan alsjeblieft per e-mail  contact met ons op.   


