
Terms of enrolment
 

These terms are considered as accepted on receipt of an enrolment form signed by students.
Enrolment

 ¶ Enrolment must be in writing; by sending the organisers a fully completed and signed enrolment form 
and the payment of the workshop fee, at least four weeks before the workshop begins.

 ¶ This enrolment is provisional until receipt of the workshop fee.
 ¶ The order of receipt of the enrolment form is according to the postage date on enrolment form envelopes.
 ¶ Students will receive after paying the workshop fee, a letter confirming receipt of this enrolment form and 
an invoice for the workshop fee (including VAT).

 ¶ The order of definite enrolment will be determined by the order of payment.
 ¶ If a workshop has already been fully enrolled, then further students wishing to enrol will be informed that 
their names can be placed on a waiting list, if they so wish. 

Cancellation           
 By students:

 ¶ Enrolment must be cancelled in writing.
 ¶ If the cancellation letter is posted four weeks or more before the workshop begins, the workshop fee will be 
refunded minus a 15% cancellation charge.

 ¶ If the cancellation letter is posted less than four weeks but more than two weeks before the workshop begins, 
then the workshop fee will be refunded minus a 50% cancellation charge.

 ¶ If the cancellation letter is posted less than two weeks before the workshop begins, or during the workshop, 
then the workshop fee will not be refunded.

 ¶ No refund will be given if students enrol but, without further notification, do not turn up for the workshop. 
By the organiser:   

 ¶ If the instructor, unexpectedly and/or for unforeseen reasons, be obliged to cancel the workshop than the 
workshop fee will be refunded in full.

Liability
 ¶ Participation in the workshops is at students’ own risk. The organisers cannot accept liability for bodily 
harm, or loss of or damage to their personal property during a workshop.

Location
 ¶ The workshop shall take place at the location named in the description.
 ¶ If this location is changed, students will receive a letter notifying them of the change no less than six weeks 
before the workshop begins.

 ¶ Students are then free to cancel their enrolment. The workshop fee will be refunded.
 ¶ The organisers must receive notification of this cancellation by letter no more than fourteen days after the 
postage date of the letter notifying them of the change.

 ¶ If the organisers do not receive any response, or if the response is later than fourteen days after notification 
of the change, the organisers will regard this as confirmation of participation in the workshop at the new 
location.

Further information
Please do not hesitate to contact us if you need any further information or clarification. Though the above 
formalities are binding, the organisers are free to deviate from them at their discretion, following personal cor-
respondence and/or after due consideration.

ZAKELIJKE VOORWAARDEN /
TERMS OF ENROLMENT

Zakelijke voorwaarden
 ¶ Aanmelding voor een cursus/workshop kan enkel schriftelijk geschieden door het inzenden van het 

volledig ingevulde inschrijfformulier. Aanmelding houdt tevens in dat men akkoord gaat met de voor-
waarden zoals hier omschreven. In alle hier verder omschreven bepalingen geldt de postafstempeling als 
datum van verzending.

 ¶ De cursus/workshop vindt plaats op de locatie zoals aangegeven in de omschrijving. Mocht zich hierin 
een verandering voordoen dan wordt men hiervan uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus/work-
shop schriftelijk op de hoogte gesteld. Men is dan vrij om te kiezen of men alsnog aan de cursus/work-
shop wilt deelnemen of niet. Binnen twee weken na verzending van de locatiewijziging dient hierop 
schriftelijk uitsluitsel gegeven te zijn. Bij geen of te late reactie wordt de deelname aan de cursus/work-
shop als bevestigd beschouwd.

 ¶ Het inschrijfformulier en de betaling van de totaal verschuldigde kosten dienen uiterlijk  4 weken voor 
de desbetreffende cursus/workshop door mij ontvangen te zijn. Men ontvangt daarop, naast de rekening 
met BTW, een schriftelijke bevestiging van de inschrijving cq betaling.

 ¶ Deelnemers worden in volgorde van betaling van het totaalbedrag van de cursus/workshop toegela-
ten. Indien nodig wordt er een wachtlijst aangelegd.

Bij annulering gelden de volgende regels:
 ¶ Annulering kan enkel schriftelijk geschieden.
 ¶ Bij annulering in de periode tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt het reeds 
betaalde bedrag met aftrek van  15 % van de totaal verschuldigde kosten voor de cursus/workshop te-
rugbetaald of anders in rekening gebracht.

 ¶ Bij annulering in de periode vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt het 
reeds betaalde bedrag met aftrek van de helft van de totaal verschuldigde kosten voor de cursus/work-
shop terugbetaald of anders in rekening gebracht.

 ¶ Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop en tijdens de cursus/workshop 
worden de totaal verschuldigde kosten voor de cursus/ workshop in rekening gebracht.

 ¶ Dit geldt tevens voor als men zonder bericht tijdens de cursus/workshop niet komt opdagen.
 ¶ Bij niet nakomen van de financiële verplichtingen, na de eerste maning, ben ik gerechtigd om alle rechts-
maatregelen te nemen tot nakoming van betaling van de vordering. De kosten hieruit voortvloeiend 
komen voor rekening van de deelnemer (m/v).Tevens heb ik het recht om bestaande inschrijvingen te 
ontbinden.

 ¶ Mocht ikzelf onverhoopt de cursus/workshop, om welke reden dan ook, niet door kunnen laten gaan 
dan wordt men hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het reeds overgemaakte geld volledig 
terugbetaald.

 ¶ Deelname aan een cursus/workshop geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt dus in dat 
schade aan lijf en persoonlijke eigendommen (of vermissing) voor eigen risico zijn.

 ¶ Indien er behoefte bestaat aan verdere informatie of overleg neem dan contact met op.
 ¶ Bovenstaande zaken zijn algemeen geldend, maar ik ben vrij om in persoonlijk overleg hiervan af te 
wijken.


