Algemene voorwaarden Made by Damiet
Inschrijving
- Met uw inschrijving verbindt u zich voor de gehele duur van de activiteit of cursus.
Restitutie van (een deel van) cursusgeld is niet mogelijk.
- De cursussen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen.
- Uw inschrijving is definitief wanneer het cursusgeld is ontvangen.
Afmelding
- Bij annulering van uw inschrijving breng ik € 15,- administratiekosten in rekening.
- Annuleren kan tot drie weken voorafgaand aan de cursus.
- Bij overstap naar een andere cursus breng ik geen kosten in rekening.
Betaling
- Bij voldoende aanmeldingen ontvangt u twee weken vóór de start van de cursus (of
later als de cursus nog niet vol is) een bevestiging van plaatsing en een factuur.
- Het cursusgeld dient binnen een week voor de aanvang van de cursus binnen te zijn.
- Wanneer uw cursusgeld niet betaald is, kunt u niet starten met de cursus.
- Na 21 dagen ontvangt u een aanmaning, hierbij breng ik € 5,- administratiekosten in
rekening.
- Na 30 dagen ontvangt u de laatste aanmaning, deze wordt met € 15,administratiekosten verhoogd.
- Wanneer geen betaling plaatsvindt dan wordt de nota, verhoogd met alle
incassokosten, ter invordering aan een incassobureau overgedragen.
- Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. De enige uitzondering hierop is
langdurige ziekte of een ongeval. U dient hiertoe een verklaring van een erkend arts te
overleggen. In geval van toekenning wordt de eerste les die u mist niet vergoed, deze
is voor eigen risico van de cursist.
Lesuitval
- Als cursisten verhinderd zijn en daardoor een les missen, is dat voor eigen rekening.
- Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les een week later
ingehaald en duurt de cursus een week langer.
- Bij uitval van één of meerdere lessen zal de einddatum zodanig worden verschoven,
dat het volledige lesprogramma door de docent kan worden uitgevoerd.
- Bij langdurige ziekte van de docent ontvangen alle cursisten een waardebon voor het
volgen van de cursus op een later moment.
Recht tot ontzegging
- De docent kan besluiten een cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld
bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van
cursusgeld blijft dan bestaan.
Algemeen
- Wanneer een les niet door kan gaan, ontvangt u daarvan bericht per e-mail.
- Wanneer u één of meerdere lessen niet kan volgen, verzoek ik u om dit per e-mail of
telefonisch door te geven.
- Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie.

Aansprakelijkheid
- Damiët Kuin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of
beschadiging aan lijf of goed (kleding, kunstwerken en vervoermiddelen) van
gebruikers in of nabij de cursuslocatie.
- Damiët Kuin is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet
of grove schuld.
Privacy
-

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeer ik u dat ik uw
gegevens opneem in mijn gegevensbestand. Ik gebruik uw gegevens in mijn
cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van
de gesloten cursusovereenkomst.
- Tevens gebruik ik uw e-mailadres om u te informeren over mijn activiteiten. Ik
verstrek geen gegevens aan derden.
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