Praktische informatie
specialisatie Bemiddelen in familiezaken
(FAM 7 2022)
De totale duur van het programma bedraagt 11 woensdagen, telkens van 9u tot 16u:
23 februari 2022
9, 23, 30 maart 2022
20, 27 april 2022
4, 18 mei 2022
1, 15, 22 juni 2022
Bij ziekte van de opleider of langdurige afwezigheid om andere zwaarwichtige redenen doet de Interactie-Academie
al het nodige om de continuïteit van de opleiding te waarborgen.

Financiële bijdragen
Inschrijvingskosten: € 50
Cursusbijdrage: € 2.168
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 1/2/2022: € 1.953
Het didactisch materiaal is inbegrepen in de prijs. Dit omvat o.m. het lidmaatschap voor 1 jaar
(2022) op het Systeemtheoretisch Bulletin. Vanaf 2023 e.v. ontvangt u voor de verlenging van
uw lidmaatschap een factuur aan de prijs die op dat moment geldt.
Betalings- en annulatievoorwaarden:
Bij deelname aan de opleiding ontvangt u een factuur ten bedrage van € 2.168 (of € 1.953 bij
vroegboeking). Gelieve contact op te nemen met ons secretariaat indien u het bedrag in schijven
wenst te betalen.
Bij annulatie na uitnodiging blijft 20% van het gefactureerde cursusbedrag eigendom van de
Interactie-Academie.
Bij vroegtijdige stopzetting blijft 20% van het gefactureerde cursusbedrag, naast de onkosten
voor de reeds gevolgde dagen, eigendom van de Interactie-Academie.
Voor Vlaamse deelnemers: indien u gebruik wenst te maken van de KMO-portefeuille (u kan tussenkomst krijgen van
de overheid van 30% voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen, voor voorwaarden zie
www.kmo-portefeuille.be) dient u zich ten laatste binnen twee weken na start van de opleiding te registreren. Voor
het inschrijvingsgeld kan geen KMO-portefeuille aangevraagd worden.

In onze cursusprijzen is ook de catering verrekend. Dit houdt in dat er lunch voorzien is, alsook
koffie, thee, frisdranken en versnaperingen gedurende de dag.
Nota: wij behouden het recht om in de loop van de opleiding de prijs van de catering aan te passen.
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