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 voorwaarden 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/workshop schriftelijk op de hoogte gesteld. Men is dan vrij om te kiezen of men alsnog aan de cursus/workshop 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/workshop 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 toegelaten. 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 terugbetaald 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/workshop 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 rechtsmaatregelen 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.

