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Algemene Voorwaarden Interlinescholing MCC Klik voor apothekers 

 
 

1. Inschrijving  
a. U meldt zich aan voor het volgen van jaarlijks 2 fysieke Interlinebijeenkomsten en 1 

onlinebijeenkomst of module. Op het moment van aanmelden via het aanmeldformulier 
aanvaardt u de algemene voorwaarden met de verplichting tot betaling van het jaarabonnement.  
U heeft gedurende 14 kalenderdagen het recht om zonder opgaaf van redenen deelname te 
annuleren.  

b. Via e-mail ontvangt u van MCC Klik een bevestiging van uw aanmelding.  
c. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging, die schriftelijk 

(via e-mail) dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. 
d. Een opzegging wordt schriftelijk bevestigd door MCC Klik. 
e. De data en inschrijvingslink voor de Interlinebijeenkomsten worden via e-mail kenbaar gemaakt.  

 

2. Deelnamekosten/betaling 
a. De kosten voor deelname bedragen € 130,- voor 2022. Als door indexering of anderszins het 

deelnamebedrag verhoogd dient te worden, brengt MCC Klik de deelnemers in het kwartaal 
voorafgaand aan de verhoging op de hoogte, met de mogelijkheid af te zien van verlenging van 
het abonnement.  

b. In het derde kwartaal van het lopende jaar wordt door de afdeling Financiën van Medrie een 
factuur gestuurd met het verzoek het bedrag binnen 1 maand over te maken op 
rekeningnummer NL43RABO0302731334 onder vermelding van het factuurnummer. 

c. Er is geen mogelijkheid tot restitutie. Bij verhindering kan de bijeenkomst na overleg eventueel 
op een andere datum gevolgd worden (indien die er is). 
 

3.  Annulering  
a. Als er te weinig aanmeldingen zijn,  wordt de bijeenkomst geannuleerd. Dit wordt via e-mail 

bekend gemaakt. 
 

4. Geheimhouding 
a. De informatie die door de deelnemers wordt verstrekt of tijdens de Interlinebijeenkomst wordt 

gedeeld met collega’s, wordt  vertrouwelijk behandeld.  
b. De leerpunten die door de deelnemers aan het eind van iedere bijeenkomst worden ingevuld op 

een (digitaal) evaluatieformulier worden samengevat en door de organisatie alleen 
teruggezonden aan de Interlinedeelnemers en aan de werkgroepleden ter informatie.  

c. De leerpunten staan op de website op het beschermde gedeelte en zijn alleen in te zien na 
inloggen. 
 

5. Copyright 
a. Copyright voor de Interlinebijeenkomsten gebruikte materialen is in handen van MCC Klik en de 

WDH. Om gebruik te maken van deze materialen is toestemming nodig van deze organisaties.  
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