
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

 

Inschrijven 

 Via onze website kunt u zich inschrijven voor een cursus:  www.acjur.nl . 

 Inschrijven is mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Soms is inschrijven na deze 

termijn mogelijk, vraag dat voor de zekerheid bij ons na. Bij latere inschrijving ontvangt u het 

lesmateriaal alleen digitaal. 

 Na inschrijving ontvangt u direct een automatische bevestiging. Daarna ontvangt u zo 

spoedig mogelijk een definitieve bevestiging per e-mail, dan is uw inschrijving pas definitief.  

 

Aantal deelnemers 

 Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de onderwijsvorm. Over het algemeen 

geldt een minimum van 8 en een maximum van 20 deelnemers voor de inhoudelijke 

cursussen en 8 tot 12 deelnemers bij vaardigheidstrainingen en expertsessies. 

 Bij overschrijding van die aantallen zal worden nagegaan op welke wijze aan de 

opleidingsbehoefte kan worden voldaan. 

 

Prijzen 

 De genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal en indien de cursus een hele dag duurt 

inclusief lunch. 

 De prijzen zijn vrijgesteld van btw. 

 

Verhinderd 

 Tot vier weken voor aanvang van de cursus kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. 

 Bij annulering na vier weken voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht. 

 Het is toegestaan om, in overeenstemming met ons, een vervanger deel te laten nemen aan 

een cursus. 

 Het is niet mogelijk om een gemiste bijeenkomst op een later tijdstip in te halen. 

 

Deelnamebewijs of certificaat 

 Aan het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Hiervoor dient u alle 

bijeenkomsten te hebben bijgewoond en uw paraaf op de presentielijst te hebben gezet. 

 Indien er een toets is verbonden aan de cursus, ontvangt u na het succesvol afronden 

daarvan een certificaat. 

 

Punten 

 Wetgevings- en overheidsjuristen kunnen PWO-punten toegekend krijgen bij deelname aan 

onze cursussen. Het puntenformulier en meer informatie vindt u op www.puntenstelsel.nl  

 Advocaten kunnen voor het geven of volgen van onze cursussen PO-punten toegekend 

krijgen, zie voor meer informatie de website van NOvA. Aan de hand van artikel 4.4, vierde 

lid, van de Verordening op de advocatuur kunt u zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de 

voorwaarden voor puntwaardigheid. 

 

http://www.acjur.nl/
http://www.puntenstelsel.nl/


 

Locatie 

 Alle cursussen vinden plaats in het Academiegebouw, tenzij anders vermeld. Een sfeervol 

pand, gelegen op loopafstand van de meeste ministeries en overheidsinstellingen. 

 In ons pand is geen lift aanwezig. Als u minder valide of gehandicapt bent, laat u dit ons dan 

weten. Wij proberen dan een zaal op de begane grond te reserveren. 

 


