Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden:
Wij verzorgen opleidingen op gevorderd niveau. Een bepaalde basiskennis wordt
verwacht van de deelnemer.
Wanneer CAI een training annuleert of verzet, zijn daar voor u als inschrijver geen
kosten aan verbonden.
Wanneer u als inschrijver een training annuleert of verzet, gelden de volgende
voorwaarden (zoals bepaald door de NRTO, Nederlandse raad voor trainingen en
opleidingen):
1) Indien u de training annuleert of verzet tot twee maanden voor aanvang van het
contactonderwijs is de consument 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd
met een minimum van € 50,-;
2) bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het
contactonderwijs is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd
met een minimum van € 50,-;
3) bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de
consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van €
50,-;
4) bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de
consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
5) bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop
van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.
Telefonisch annuleren is mogelijk en dient binnen twee dagen schriftelijk / via email
worden bevestigd.
Naast de algemene voorwaarden zijn er de aanvullendeleveringsvoorwaarden.
Deze zijn hier opvraagbaar.

CAI biedt vanaf mei 2016 drie trainingsvarianten aan voor de certificering als CMA.
Variant 1 bestaat uit een avondtraject van 2x 6 avonden + examenvoorbereiding avond. De
doorloop is 2 x 4.5 maand met één avond in de drie weken. Ideaal als je een drukke baan hebt
en toch periodiek een vaste punt wil hebben om te kunnen studeren.
Variant 2 is voor de financiële professional die in 3 aaneengesloten dagen of 3x één dag in de
drie weken, de theorie wil doorlopen en daarna met zelfstudie zich zal voorbereiden op een
examen. Deze crash course is voor mensen die na de 3 dagen ook gedisciplineerd de zelfstudie
kunnen inplannen en uitvoeren.
Uitvoering is klassikaal, met interactie en intervisie, in kleine groepen van maximaal 16
deelnemers. Locaties in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.
Gegeven door top-docenten op het gebied van financieel management.
Onze leadtrainer prof. dr. Jan Kooiman is naast zijn werkzaamheden als
financieel expert in het bedrijfsleven, onder andere verbonden als docent aan
Universiteit Leiden en Universitair of Business & International Studies.

De uitdagingen die in de training aan de orde komen zijn hetzelfde als de business – en financiële
uitdagingen en behoeften die je in je werkomgeving tegenkomt. Na deze training ben je in staat te
denken als een executive/manager en kan je effectief handelen als vertegenwoordiger / vervanger
van hem/haar betreffende financiële zaken in de organisatie.
Je vaardigheden op het gebied van bedrijfskunde (business knowlegde) en het financiële domein
worden sterk verbeterd en eveneens de soft skills op het gebied van houding, contact, normen en
waarden. De certificering kent twee examens, en wel op onderstaande onderdelen:


Financial Reporting, Planning, Performance en Control



Financial Decision Making.

Voor wie?



Financiële professionals met ervaring en in bezit van een master of bachelor graad.
Degene die geïnteresseerd is in Business Control, Management Accounting of financiële
processen en audits.
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Investering?
Een 3 daagse chrash course inclusief arrangement kost 1650 euro en voor de variant met 7
avondbijeenkomsten inclusief arrangement wordt 1775 euro berekend. Bijkomende kosten voor
studieboeken en e-learn examentraining omgeving zijn 675 euro. Kosten voor de twee examens,
inschrijfgelden en lidmaatschapkosten van IMA bedragen ongeveer 1250 euro.
Lessen zijn in het Engels en in het Nederlands.
Meld je nu aan voor de zomer training of september training en reserveer één van de 16 plekken! Bel
070-2093021 of mail naar info@cai-opleidingen.nl
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