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Betaling, annulering, inschrijving 
De betaling dient voor de start de cursus te zijn overgemaakt te zijn op de betreffende 

bankrekening. Het reserveren van uw plek gaat op basis van tijdstip betaling, kortom hoe 
langer van tevoren betaald hoe zekerder uw deelname. Indien de cursus of het seminar geen 
doorgang kan vinden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en uw aanbetaling wordt 

retour gestort. Tussen een en twee weken voor aanvang ontvangt u per mail een definitieve 
bevestiging en eventuele aanvullende informatie. 

Annulering 
Een cursist of deelnemer kan de cursus of deelname annuleren. Annulering tot 6 weken 

voor aanvang is kosteloos. Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang, zal 50% van de 
cursus- of deelnamekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering korter dan 2 weken 
voor aanvang zullen de volledige cursus- of deelnamekosten in rekening worden gebracht. 
Wel kunt u zelf voor een plaatsvervanger zorgen. Aanbetalingen die dienen om de plek te 

reserveren kunnen nooit worden teruggevorderd. 

Omstandigheden 
Wij behouden ons het recht voor een cursus of activiteit te annuleren bij te weinig 

belangstelling, of bijzondere omstandigheden. 

Schade 
Tijdens alle onze cursussen en activiteiten, zowel direct als indirect, is de deelnemer 

aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en 
gebouwen van zowel de eigenaar van de locatie als van derden, alsook aan personen; ook 
indien er geen sprake is van opzet. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade, verlies, 
diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of lichamelijke schade aan 
personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande 

cursussen en activiteiten. 

Advertenties / website 
De in advertenties en op websites genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van 

fouten. 

Aansprakelijkheid 
Wij verplichten ons de cursussen en seminars vorm te geven naar ons beste inzicht en 
vermogen. Wij zijn echter op geen enkele wijze verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk 

voor het uiteindelijke leer- effect van de deelnemers. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade 
ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.  

 


