
 

 

Onderstaande bepalingen gelden voor cursisten die zich individueel of in opdracht van werkgever aanmelden 
voor een van onze algemeen toegankelijke cursussen. Voor groepen cursisten die cursussen op maat volgen, 
kunnen andere procedures gelden die rechtstreeks met de opdrachtgever worden afgesproken. 

Inschrijving 
Een inschrijving via het online inschrijfformulier op deze website is slechts een vooraanmelding. Door het 
ingevulde inschrijfformulier te printen, te laten ondertekenen door degenen die financieel verantwoordelijke is 
en per mail aan het secretariaat van het NCSV te zenden, wordt de inschrijving een reservering. Na de 
administratieve verwerking, ontvangt de kandidaat per e-mail een definitieve bevestiging van inschrijving van 
het secretariaat NCSV. De cursist is verantwoordelijk voor correcte vermelding van alle persoonlijke gegevens 
en de benodigde gegevens voor financiële afhandeling. Indien de cursist tijdens of kort na de cursus verhuist, is 
het belangrijk het gewijzigde adres aan de cursusadministratie door te geven. 

Uitnodiging en cursusmateriaal 
Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een uitnodigingsbrief met aanvullende 
informatie over de cursus. Tevens wordt een routebeschrijving en - indien van toepassing - een deel van het 
cursusmateriaal gezonden. Alle cursusmaterialen, zoals theorieboeken, practicumhandleidingen en hand-outs 
van theorielessen, zijn inbegrepen in de cursusprijs. Bij vrijwel alle cursussen dient de cursist zelf te zorgen voor 
een rekenmachine. 

Betaling cursusgeld 
Een factuur wordt voor aanvang van de cursus aan de financieel verantwoordelijke gezonden. De aanmeldende 
instantie blijft juridisch aansprakelijk voor de betaling van het cursusgeld, ongeacht eventuele verandering van 
werkgever van de cursist. Indien de factuur niet betaald is op het moment van diplomering, wordt het diploma 
achtergehouden. Dit geldt tevens voor particulieren die zich voor eigen rekening aanmelden. 
Onze cursussen kennen geen slagingsgarantie, ook indien de cursist niet slaagt voor het examen dient de 
volledige cursusprijs te worden betaald. 
Voor alle prijzen geldt: wijzigingen voorbehouden. 
Bij het aangaan van een betalingsverplichting gelden de Algemene Voorwaarden van de TU Delft, 
waaronder de overeenkomst geschiedt. Inkoopvoorwaarden van derden worden verworpen. Er is geen 
mogelijkheid tot het ontvangen van pro-forma facturen. 
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Annuleren cursus 
Door het NCSV 
De afdeling Opleidingen van het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid behoudt zich het recht voor om bij 
onvoldoende inschrijving, overmacht of andere dringende redenen een cursus te annuleren of te verzetten naar 
een latere datum. Hierover krijgt de cursist zo ruim mogelijk voor aanvang van de cursus bericht, doch uiterlijk 
twee weken voor de oorspronkelijke aanvangsdatum van de cursus. Het gehele bedrag wordt gerestitueerd 
indien de cursist geen inschrijving wenst voor deelname aan de verplaatste cursus of een volgende cursus. 

Door de cursist 
Een annulering moet schriftelijk, per brief of e-mail, doorgegeven worden bij het secretariaat van het NCSV - 
afdeling Opleidingen Delft of Utrecht. 
Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd: 
- annuleren tot 6 weken voor het begin van de cursus: 5% van de cursusprijs.
- annuleren tussen 2 en 6 weken voor het begin van de cursus: 50% van de cursusprijs.
- annuleren binnen 2 weken voor het begin van de cursus of tijdens de cursus: 100% van de cursusprijs.
Als annuleringsdatum wordt aangehouden de datum van het poststempel dan wel de datum van ontvangst in 
het e-mailbericht. 
Wanneer een cursist zich genoodzaakt ziet zich af te melden vlak voor de cursus, mag de plek zonder extra 
kosten door iemand van dezelfde instelling worden overgenomen. Dit dient zo snel mogelijk te worden 
doorgegeven aan het secretariaat van het NCSV - afdeling Opleidingen. 
Wanneer een cursist niet op de cursus verschijnt en niet heeft geannuleerd, wordt het gehele cursusbedrag in 
rekening gebracht. Alleen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, hoeft een volgende cursus niet 
opnieuw betaald te worden. NCSV - afdeling Opleidingen beslist hierover. Restitutie is in deze omstandigheden 
niet mogelijk. 
Zolang een aanmelding nog niet door middel van een getekende inschrijving is bevestigd, wordt deze gezien als 
reservering en zijn er nog geen kosten verschuldigd bij annulering. 

Practica 
De practica zijn een verplicht onderdeel van de cursus. Om examen te mogen doen dient de cursist deel te 
hebben genomen aan het volledige practicum en hiervoor van de practicumbegeleiding een aantekening te 
hebben ontvangen. Indien het niet mogelijk is een van de practica te volgen, dient de cursist dit tijdig aan de 
cursusleiding te melden zodat in overleg tot een oplossing kan worden gekomen. 
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(Her)examen 
De cursist wordt geacht geldige legitimatie met foto mee te nemen naar het examen indien dit plaatsvindt te 
Delft. In de cursuskosten zijn de kosten van één examendeelname inbegrepen. Meestal betreft dit het examen 
dat aansluit op de gevolgde cursus. In overleg kan worden gekozen om examen te doen met een andere 
cursusgroep. 

Bij het behalen van onvoldoende punten mag de kandidaat het examen maximaal 3 keer herkansen. Wanneer 
na de 3e herkansing nog steeds onvoldoende punten worden behaald, moet eerst de gehele opleiding opnieuw 
gevolgd worden voordat de kandidaat opnieuw aan het examen mag deelnemen. Een eventueel eerder behaald 
examenonderdeel komt hiermee ook te vervallen.  

Het herexamen moet binnen een beperkte tijd worden gedaan. Maatgevend voor de periode van herkansing is 
de geldigheid van de verrichte practica. Voor de opleidingen tot Toezichthoudend Medewerker 
Stralingsbescherming (TMS) zijn de practica 2 jaar geldig (na afloop van de cursus), voor Coördinerend 
Deskundige is dit 2,75 jaar (na afloop van de cursus). 

Indien de cursist binnen de geldigheidstermijn herexamen wil doen, hoeft het practicumgedeelte niet opnieuw 
te worden gevolgd. Aan elk herexamen zijn kosten verbonden. Aanmelding voor een herexamen verloopt via 
het secretariaat van het NCSV. 

Indien de cursist na afloop van de geldigheidstermijn herexamen wil doen, moet de gehele cursus opnieuw 
worden gevolgd tegen betaling van de volledige cursusprijs. 

Verlies diploma/certificaat 
Diploma's en certificaten worden slechts éénmaal uitgegeven. Het is mogelijk om bij verlies van een diploma of 
certificaat een ondertekende kopie te ontvangen. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van het 
NCSV - afdeling Opleidingen. 
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