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Wijze van betaling
Met deze inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van de volledige cursuskosten aan de
docent, voorafgaand aan de eerste les.
In overleg met de docent kan in termijnen betaald worden, met dien verstande dat de betaling
plaats vindt vóór het ingaan van de nieuwe termijn.
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus/workshop, daarna is 20%
van het cursusgeld verschuldigd.
Restitutie
Alleen bij omstandigheden van overmacht kan in overleg restitutie plaatsvinden van een deel van het
lesgeld. Privévakanties e.d. worden niet tot overmacht gerekend. Tijdens de reguliere
schoolvakanties is er geen les geprogrammeerd.
Als aan het einde van het schooljaar blijkt dat (buiten de vakanties en vrije dagen om) door ziekte of
verhindering van de docent of noodgedwongen sluiting van de werkplaats meer dan twee lessen zijn
vervallen , ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen.
Als een docent verhinderd is, probeert de docent een vervangend docent in te zetten of er vindt, in
overleg met cursisten, een vervangende les plaats op een nader overeen te komen tijdstip. Het
inzetten van een andere docent, een vervangende les of je eigen verzuim leidt niet tot restitutie.
Afmelding voor een les
Afmelden is niet verplicht maar het is prettig voor de docent om te weten of een cursist verhinderd is
en niet komt. Achteraf laten weten is geen bezwaar.
Onvoldoende inschrijvingen
De docent behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen
zijn. Dit wordt uiterlijk een week voor de startdatum van de cursus besloten. De ingeschreven
cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd en cursusgeld dat al betaald is,
wordt gerestitueerd.
Aansprakelijkheid
De docent is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of verkeerd gebruik van
materialen.

