
Beeldrijk Drenthe
Inschrijfformulier jaarcursus Keramiek seizoen 2019/2020
	 	 	 	 	 	      
Naam+voorletters cursist:…………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………….

Postcode:…………………………………………  woonplaats:…………………………………………………

Telefoon(privé) …………………………………..  mobiel:……………………………………………………..

e-mail:…………………………………………

Schrijft zich  in met inachtneming van de algemene bepalingen voor de cursus: Keramiek

Docent: Susan van Straten

O woensdagavond	 	 19.30 uur - 22.00 uur   ICO gebouw Assen	 start:18 september

jaarcursus 26 lessen.

Kosten: € 495,00 incl. 21% BTW incl. basismateriaal; 1 pak klei, stookkosten en glazuur.

Datum van ondertekening   handtekening

………………………………………………………………………………………………………………………………
….
 

Inschrijfformulier sturen of mailen naar:

Susan van Straten
Drentselaan 19
9727 AM Groningen

stratenvans@gmail.com

www.beeldrijkdrenthe.nl

http://www.beeldrijkassen.nl
http://www.beeldrijkassen.nl


ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN BEELDRIJK DRENTHE
Inschrijven
Inschrijving is mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, dan wel door het invullen en 
opsturen van de geprinte online, digitale inschrijfpagina. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich 
akkoord met deze algemene voorwaarden    .
 .

Annuleren van een inschrijving
Annulering van een inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Annulering is niet meer mogelijk nadat u de schriftelijke, dan wel 
elektronische bevestiging van plaatsing voor de cursus heeft ontvangen. Uitschrijven kan zoals vermeld onder 
"uitschrijven en restitutie cursusgeld".

Betaling
Bij de bevestiging, waarin vermeld staat, dat de cursus door gaat, staat het rekeningnummer, waarnaar u het lesgeld 
over kunt maken.  Bij latere instroom wordt het cursusgeld naar rato berekend. Als niet wordt voldaan aan de 
betalingsverplichting wordt de inning van de openstaande factuurbedragen, verhoogd met alle incassokosten, na 
aanmaningen en ingebrekestelling ter invordering aan de deurwaarder overgedragen. Bij een betalingsachterstand worden 
nieuwe inschrijvingen niet in behandeling genomen. Ook kan u de toegang tot de lessen worden ontzegd. Betaling in 
termijnen is mogelijk in overleg met de docent.
 
 Uitschrijven en restitutie cursusgeld
Tussentijds uitschrijven is uitsluitend mogelijk bij jaarcursussen (= cursus van 30 lessen of meer). 
Bij langdurige ziekte van de klant is uitschrijven en restitutie van cursusgeld mogelijk. Zie hiervoor "verhindering of ziekte 
cursist".
Tussentijds uitschrijven bij korte cursussen (= cursussen van minder dan 30 lessen) leidt niet tot restitutie van 
cursusgeld.

Verhindering of ziekte(*) docent
Bij alle cursussen is het aantal geplande lessen per cursusjaar aangegeven. Bij jaarcursussen (= cursussen van 30 lessen 
of meer) kunnen door  ziekte van de docent maximaal twee lessen uitvallen. Bij cursussen van 15 tot 30 lessen kan door 
ziekte van de docent maximaal één les uitvallen. Indien er meer lessen uitvallen   door ziekte van de docent en deze niet 
(kunnen) worden ingehaald of vervangen, dan is over het verschil restitutie van cursusgeld mogelijk. De klant dient hiertoe 
een schriftelijk verzoek in te dienen. De berekening en betaling van restitutie vindt plaats na het einde van de cursus.

Bekendmaking verhindering of ziekte docent

Bij verhindering van de docent wordt de klant vooraf door de docent geïnformeerd en wordt een vervangend lesmoment 
afgesproken.
 .
Verhindering of ziekte(*) cursist
Verhindering of ziekte van de cursist meldt u rechtstreeks bij de docent (niet via de administratie van het ICO). 
Verhindering of ziekte van de cursist geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of op het volgen van een vervangende 
les. Indien u door zwaarwegende omstandigheden langere tijd (zijnde meer dan vier aaneengesloten cursusweken) niet 
in staat bent de lessen te volgen, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval, dient u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de  
betreffende docent  te melden. Een verzoek om restitutie van het cursusgeld in verband met ziekte van de cursist kan 
worden ingediend direct nadat de cursist is hersteld en de lessen weer worden hervat. De eerste vier (4) aaneengesloten 
lessen die vanwege ziekte niet zijn genoten, worden niet vergoed. Het maximaal aantal lessen dat na de genoemde eerste 
periode van vier aaneengesloten lessen kan worden gerestitueerd, bedraagt maximaal acht (8) aaneengesloten lessen. Indien 
de cursist voorziet dat vanwege ziekte langer moet worden verzuimd, is volledig uitschrijven mogelijk. Hierbij wordt een 
uitschrijftermijn van vier (4) lessen gehanteerd en vervalt de voor de cursist gereserveerde cursusplek.
(*) het woord "ziekte" kan in deze bepaling worden vervangen door `zwangerschap"

OVERIGE BEPALINGEN

Wijzigingen in het aanbod

 De docent heeft het recht om bij onvoldoende belangstelling de betreffende cursus te annuleren.  

Roosteren van lessen
De docent is vrij het aantal in de brochure vermelde lessen in te roosteren. Hierbij wordt rekening gehouden met  vrije 
dagen en met de vakantieplanning van het ICO. Uitgangspunt voor het inroosteren van lessen is een vaste dag en een 
vast tijdstip. Mochten er redenen zijn hiervan af  te wijken, dan wordt dit tijdig met de cursist overlegd.

Aansprakelijkheid
De docent  is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van 
cursisten. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursisten en de docent is het Nederlands recht van toepassing.
 
Overige
In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de docent

     www.beeldrijkdrenthe.nl

http://www.beeldrijkassen.nl
http://www.beeldrijkassen.nl



