Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het volgen van trainingen bij de
kaderacademie. Lees deze voorwaarden goed voordat je jouw inschrijving verstuurd.
Voorwaarden:
Het volgen van trainingen aan de kaderacademie is gratis voor kaderleden
De trainingen starten om 10.00 uur, de lunch wordt verzorgd en de dag wordt om 16.30
uur afgesloten. Het is niet mogelijk om de training eerder te verlaten. Dit i.v.m. het
verstorende effect voor het groepsproces.
Als de training plaatsvindt in het CNV kantoor in Utrecht, krijg je als lunch een tegoedbon
aangeboden t.w.v. € 5,25. Hiermee kun je via de counter zelf je lunch samenstellen. Als je
lunch meer bedraagt dan € 5,25, dien je het bedrag boven de € 5,25 zelf af te rekenen. Let
op! Je kunt in het CNV gebouw niet contant betalen.
Je kunt je inschrijven voor de kadertrainingen tot een bepaalde datum die vermeld staat op
het inschrijfformulier op de website www.cnvvakmensen.nl
Alleen inschrijvingen waarvan alle velden zijn ingevuld bij de aanmelding ( voorletters,
naam, adres, huisnummer, postcode en plaats ) zullen als aanmelding gezien worden.
Graag tevens het lidmaatschapsnummer invullen ( niet verplicht ).
Wanneer je bericht hebt gehad dat je definitief geplaatst bent voor een training, gaan wij
ervan uit dat je komt.
Uiterlijk 7 dagen voor de datum van de training krijg je per mail bericht of je definitief
geplaatst bent voor de training. Mocht een training niet doorgaan i.v.m. te weinig
aanmeldingen ( minimale deelname is 8 deelnemers ), dan krijg je van ons bericht. Jouw
deelname aan de training komt dan te vervallen. Ook kan het gebeuren dat er teveel
aanmeldingen binnen zijn gekomen voor de training. Als je daardoor niet deel kunt nemen,
krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht van ons.
CNV Vakmensen heeft het recht om een training te annuleren wanneer er minder dan 8
deelnemers hebben ingeschreven voor de training.
Je kunt je reiskosten die je maakt om naar de training te reizen bij ons declareren via de
declaratie app.
Wellicht kun je voor de dag waarop de training plaats vindt vakbondsverlof aan
( laten )vragen. Je kunt in jouw cao nalezen of het aanvragen van vakbondsverlof op jou
van toepassing is. Heb je hier vragen over, dan kun je mailen naar
kaderacademie@cnvvakmensen.nl

