
 

 

 

 

Aedes wil haar leden faciliteren door een groot deel van het aanbod van educatie weer 

te geven in de Aedes PE-academie. Dit aanbod wordt verkregen uit informatie van 

aanbieders die een vastgesteld format invullen en retourneren aan de Aedes PE-

academie.  

 

Om als activiteit op in de Aedes PE-academie te worden opgenomen zijn naast de 

Algemene Voorwaarden van Aedes een aantal aanvullende voorwaarden verbonden 

voor publicatie van educatieaanbod in de Aedes PE-academie:  

 

1. De aanbieder dient het bestaande format volledig in te vullen. Zie hiervoor 

deze link.  

 

2. Om het aanbod van educatie in de PE-academie te laten opnemen wordt per 

plaatsing van een activiteit in de portal een bedrag van € 100,- (excl. BTW) 

aan de aanbieder gevraagd. Bij eenzelfde activiteit die meerdere keren 

plaatsvindt betaalt de aanbieder dus € 100,- (excl. BTW) per datum dat zij de 

activiteit in de Aedes PE-academie wil laten opnemen. Het beheer van de portal 

heeft Aedes uitbesteed aan PlusPort BV. De activiteit wordt in de PE-academie 

geplaatst als het betaalde bedrag door PlusPort BV is ontvangen. Met deze 

inkomsten worden de kosten van de ontwikkeling en beheer van de PE-

systematiek en administratieve kosten van de PE-academie gefinancierd. 

Daarbij beoogt Aedes dat alleen relevante educatie door aanbieders wordt 

aangeboden.  

 

3. Aedes behoudt zich het recht voor om berichten voor plaatsing in de portal te 

weigeren. Tegen een dergelijke weigering van Aedes is geen bezwaar mogelijk.  

 

4. Aedes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de 

geplaatste berichten en staat niet in de voor de juistheid daarvan.  

 

5. Geplaatste berichten blijven een maand na de [in Bijlage 4 onder punt 4 

bedoelde] datum in de Aedes PE-academie vermeld staan.  

 

6. Aedes behoudt zich te allen tijde het recht voor om activiteiten in de portal te 

verwijderen indien daar naar het oordeel van Aedes reden toe is. Tegen het 

verwijderen van een bericht door Aedes is geen bezwaar mogelijk. Indien 

Aedes een bericht verwijdert, heeft de aanbieder geen recht op (gehele of 

gedeeltelijke) terugbetaling van de voor plaatsing betaalde vergoeding, of van 

schadevergoeding in welke vorm dan ook.  

 

 

 

 

 

  

 
 

Voorwaarden voor aanbieders van PE 

https://aedes.plusport-forms.com/

