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Schildercursus  

Met ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de cursist zich tot deelname aan de 

aangegeven schildercursus en betaling van het cursusbedrag. De betaling van het volledige 

cursusbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus bijgeschreven te zijn op de 

in de factuur vermelde bankrekening. Bij te late betaling wordt € 5,00 administratiekosten in 

rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus zal 50% van het 

cursusbedrag in rekening worden gebracht, tenzij de cursusplaats alsnog aan een andere 

cursist kan worden overgedragen. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de 

cursus, dan wel bij tussentijdse beëindiging van de cursus wordt geen restitutie verleend en 

worden de resterende lessen omgezet in een “strippenkaart”. Bij een strippenkaart is geen 

sprake meer van een “vaste cursusplaats”, maar kan tijdens de cursussen wekelijks op basis 

van beschikbaarheid (door uitval of ziekte van een cursist) een les worden gereserveerd. 

Indien de annulering binnen de eerste 4 lesweken plaatsvindt en indien door de cursist 

gewenst, kan atelier Vijftientwee proberen om voor de vrijgekomen cursusplaats een nieuwe 

cursist te vinden. Mocht de cursusplaats opgevuld kunnen worden, dan zal een restitutie 

plaatsvinden over het aantal lessen dat de nieuwe cursist nog aan de lopende cursus 

deelneemt. In dit geval bedraagt de restitutie per les 1/10 van het betaalde cursusbedrag 

minus aftrek van € 10,- administratiekosten.  

  

De cursus bestaat in principe uit 10 aaneengesloten lessen, tenzij anders op het cursusdagen 

-overzicht vermeld. Indien u een les niet bij kunt wonen, wordt u verzocht dit uiterlijk 4 uur 

voor aanvang door te geven (anders vervalt de les). Direct na afloop van de cursus vinden 2 

inhaalweken plaats voor eenieder die een of meerdere lessen gemist heeft. Tevens kan tijdens 

de lopende cursus een gemiste les eventueel ingehaald worden op een andere dan uw 

reguliere cursusavond/middag; dit is uiteraard uitsluitend mogelijk indien op de gewenste 

avond/middag in de gewenste week een cursusplaats beschikbaar is.  
  

Atelier Vijftientwee kan besluiten om i.v.m. vakanties, feestdagen of bijzondere 

gebeurtenissen de lessen op (een) bepaalde dag(en) te laten vervallen. Dit zal tijdig worden 

gemeld aan de cursisten. Indien de docente door omstandigheden niet in staat is om de 

lessen te geven, worden de betreffende cursisten hiervan vooraf telefonisch of per e-mail op 

de hoogte gesteld. De door Atelier Vijftientwee veroorzaakte uitgevallen lessen kunnen 

worden ingehaald op een in overleg met de cursist vast te stellen cursusmiddag/avond of 

kunnen worden omgezet in een strippenkaart.  
   

Bij aanvang van de cursus zal mondeling het huishoudelijk reglement kenbaar worden 

gemaakt. Atelier Vijftientwee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen 

en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak 

dan ook, ontstaan tijdens door de cursus.  
  

Workshops  

De betaling - uitsluitend via bankoverschrijving – dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang 

bijgeschreven te zijn. Bij afmelding van één of meerdere deelnemers zal - indien de afmelding 

uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop plaatsvindt - het volledige deelnamebedrag 

van de afgemelde personen gerestitueerd worden, met als ondergrens het minimumaantal 

deelnemers zoals vermeld op het reserveringsformulier. Indien door annulering het aantal 

deelnemende personen onder de minimumgrens is gekomen, dient altijd voor het minimum 

aantal deelnemers betaald te worden. Bij volledige annulering binnen 8 dagen voor aanvang 

van de workshop is 50% van het middels ondertekening van het reserveringsformulier 

overeengekomen totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang wordt 
geen restitutie verleend.  
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