
Algemene voorwaarden ChineesLerenZeewolde

A. Inschrijving

1. U kunt inschrijven via het formulier op de website, telefonisch of door het inschrijfformulier
aan ons te zenden.

2. U bent definitief ingeschreven als wij uw inschrijving en het cursusgeld ontvangen hebben.
3. U ontvangt van te voren per e-mail een bevestiging met het lesrooster. De cursussen volgen

de in het lesrooster aangegeven datum en tijd.

B. Betaling

1. Bij het voortijdig afbreken van de cursus door de cursist blijft de betalingsverplichting van
het volledige cursusgeld bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is niet
mogelijk.

2. Het lesmateriaal dient de cursist gelijktijdig met het cursusgeld bij de inschrijving te betalen.
Het lesmateriaal wordt op de eerste lesavond aan de cursisten uitgereikt.

3. Het is mogelijk om het cursusgeld in twee termijnen te betalen. U dient dit aan te geven bij
de inschrijving. We berekenen hiervoor eenmalig € 10,00 administratiekosten.

4. Wanneer men niet geplaatst kan worden omdat een cursus vol is, of er onvoldoende
belangstelling is, ontvangt u daarover tijdig bericht. Betaald cursusgeld wordt teruggestort.

C. Annuleren

1. Annuleren kan tot een week voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld wordt dan,
onder aftrek van € 10,00 administratiekosten, terugbetaald. Na deze datum is teruggave niet
meer mogelijk.

2. Indien men na aanvang van een cursus geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op
enige teruggave van het cursusgeld.

3. Bij verhindering van de deelnemer om de lessen bij te wonen, heeft de deelnemer geen
rechten om deze les op een ander tijdstip in te halen;

4. Bij verhindering van de docent zal ChineesLerenZeewolde zorgdragen de les op een latere
datum inhalen;

D. Wijziging planning

ChineesLerenZeewolde behoudt zich het recht voor om cursussen te uit te stellen of anders in te
roosteren bij b.v. Beschikbaarheid van de docent en cussusruimte.

E. Aansprakelijkheid

1. ChineesLerenZeewolde stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of
eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan
ook ontstaan tijdens de lessen.

F.  Cursusmateriaal.

Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ChineesLerenZeewolde
cursusmateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of te verspreiden worden of door te geven
aan derden.


