
Algemene voorwaarden bij inschrijving voor de cursussen 
Werken op papier en/of  Tekenatelier (Werken op papier 2) 
 
Bevestiging 
We schrijven u in op volgorde van binnenkomst. 
 
Voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestigingsmail van deelname 
aan de cursus. Wanneer de cursus vol zit kunt u desgewenst op een wachtlijst geplaatst 
worden. 
Bij onvoldoende belangstelling houdt de docent zich het recht voor om de cursus te 
annuleren. Reeds betaalde cursusgelden worden dan teruggestort. 
 
Betaling 
Wij vragen u de cursus binnen twee weken na het ontvangen van de factuur te betalen.  
 
Annulering 
Indien de cursist de inschrijving voor de cursus tot 7 dagen voor aanvang van de cursus 
annuleert, ontvangt hij/zij het reeds betaalde cursusgeld terug. Indien de cursist bij 
minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus de inschrijving voor de cursus 
annuleert wordt €15,-  aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering 
nadat de cursus gestart is, kunnen wij helaas geen cursusgeld teruggeven. 
 
Restitutie 
Restitutie van cursusgelden aan de cursist vindt als regel niet plaats. Bij gemiste lessen 
vindt eveneens geen restitutie plaats.  
Bij ziekte van de docent wordt er naar een vervangende docent gezocht. Als deze niet 
gevonden wordt wordt door de docent bekeken of de uitgevallen cursusles op een later 
moment alsnog kan worden gegeven. Wanneer hier in het rooster geen mogelijkheid toe 
gevonden wordt en/of bij langdurige ziekte van de docent kan tot restitutie worden 
overgegaan. 
 
Aansprakelijkheid 
De docent is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin 
is hij of zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de 
door haar/hem georganiseerde cursussen en andere activiteiten. 
 
Privacy 
Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en enkel voor 
administratie en communicatie met betrekking tot de cursus gebruikt worden. 
 
Akkoordverklaring 
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u zich akkoord met 
bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden. 
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