
 

 

KRT actievoorwaarden 
 
3x € 500,- cadeau voor een cursus 
Publicatie 18 januari 2022 
 

Omschrijving actie: 
Het KRT stimuleert bij- en nascholing, daarom doen we een duit in het zakje en geven 3x € 500,- cadeau om 
een cursus te volgen. Vertel ons welke cursus u in 2022 gaat volgen (klassikaal, webinar of e-learning) en 
stuur uw keuze voor 31 januari naar bureau@krt.nu. Wie weet kunnen wij u verrassen. Onder alle inzenders 
verloten we 3 tegoedbonnen van € 500,-. Iedere inzender ontvangt persoonlijk bericht, de winnaars worden 
op de website bekend gemaakt. 
 
Voorwaarden: 

1. Om mee te doen aan de verloting van 3 cadeaubonnen, moet de mail met opgave van een cursus uit de KRT-
scholingskalender uiterlijk 31 januari 2022 binnen zijn bij het KRT op mailadres: bureau@krt.nu. 

2. De KRT-scholingskalender is de online kalender op: https://tandartsregister.nl/tandartsen/nascholing-tandarts/. 
3. Zonder opgave van een cursus uit de KRT-scholingskalender is de inzending niet geldig. 
4. Iedere inzender ontvangt een ontvangstbevestiging met verwijzing naar het nieuwsbericht waarin de winnaars 

bekend worden gemaakt. 
5. Het KRT maakt de winnaars bekend in een nieuwsbericht op www.krt.nu in de eerste week van februari 2022. 
6. Inzenders stemmen ermee in dat hun naam gepubliceerd wordt op de website van het KRT in het geval dat zij 

een cadeaubon voor een cursus hebben geloot. 
7. Over de uitkomst van de loting wordt niet gecorrespondeerd. 
8. Een cadeaubon moet voor 31-12-2022 geconsumeerd zijn. Het tegoed vervalt op 1-1-2023. 
9. Een cadeaubon kan geconsumeerd worden door een factuur van een gevolgde cursus te sturen naar 

bureau@krt.nu met opgave van het bankrekeningnummer waarop het tegoed van de cadeaubon overgemaakt 
kan worden. Per cadeaubon wordt maximaal € 500,- van de gevolgde cursus vergoed. Een persoon kan ook 
meer dan één cursus gevolgd hebben. De cursus moet gevolgd zijn in het kalenderjaar 2022.   

  



 

 

Publicatie 9 maart 2020 
 
Deze actie eindigt op 31 december 2020. Personen die zich voor 31 december 2020 aanmelden voor 
registratie bij het KRT kunnen nog gebruik maken van de korting die met deze actie geboden wordt. De 
datum van aanmelding is leidend. Deze actie is vervangen voor een gratis studentenregistratie vanaf master 1 
opleiding tandheelkunde. 
 

“Afstudeeractie” 
10. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de afstudeeractie, versie mei 2017 die is uitgegeven in de vorm van 

een registratievoucher met de titel “Geef uw carrière een vliegende start”. 
11. De afstudeeractie wordt uitgeschreven door: Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). 
12. Actiebeschrijving: 

• Personen die zich binnen een jaar na afstuderen inschrijven bij het KRT, ontvangen de eerste twee 
kalenderjaren gratis registratie. 

• Personen die zich binnen twee jaar na afstuderen inschrijven bij het KRT, ontvangen het eerste kalenderjaar 
gratis registratie. 

• Personen die zich binnen drie jaar na afstuderen inschrijven bij het KRT, ontvangen tot maximaal zes 
maanden korting in het eerste kalenderjaar van registratie. 

13. Bewijs van afstuderen. Om in aanmerking te komen voor de actie wordt een kopie diploma verstrekt als bewijs 
van de afstudeerdatum. 

14. Afstudeerdatum: De datum die op het diploma is vermeld geldt als afstudeerdatum 
15. Actiecode: Aan de actiecode kunnen geen rechten ontleend worden. Het diploma is het enige geldige bewijs 

voor afstuderen. Personen kunnen zich ook zonder actiecode aanmelden, zolang zij  een kopie diploma 
verstrekken. 

16. De te ontvangen korting kan nooit hoger zijn dan de kosten van de jaarlijkse bijdragen die geldt voor registratie, 
gerekend naar 2 jaar, 1 jaar of een half jaar, afhankelijk van aanmelding binnen respectievelijk 1 jaar, 2 jaar of 3 
jaar na de afstudeerdatum. 

17. De actie is geldig tot 3 maanden na openbare aankondiging van het beëindigen van de actie. In geval 
beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.krt.nu 

18. Deelname aan deze actie staat open voor alle tandartsen binnen Nederland.  
19. Elke deelnemer kan éénmaal aan de actie deelnemen. 
20. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 
21. De ‘Registratievoucher’ van de afstudeeractie is niet inwisselbaar voor geld. 
22. Kwaliteitsregister Tandartsen behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In 

geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.krt.nu 
23. Kwaliteitsregister Tandartsen behoudt zich het recht voor om individuele deelnemers uit te sluiten van de actie. 

Correspondentie hierover is niet mogelijk. 
24. Het is niet toegestaan de actie op welke wijze ook in te zetten voor commerciële doeleinden en/of andere 

doeleinden dan waarvoor deze is opgezet. 
25. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland. 
26. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
27. Kwaliteitsregister Tandartsen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en gebruikt deze om de deelnemer 

aanvullende informatie toe te sturen. Indien de deelnemer dit niet wenst kan de deelnemer een bericht sturen 
naar: bureau@krt.nu.  

28. Kwaliteitsregister Tandartsen is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 
29. Kwaliteitsregister Tandartsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende 

handelingen. 
30. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Kwaliteitsregister 

Tandartsen.  
31. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden. 

 


