Algemene voorwaarden
Algemeen
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en
overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.

Offertes
• Onze offertes zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

• Het afmelden en niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet
van de betalingsverplichting.

Cursuskosten
• Het cursusgeld zal jaarlijks worden geïndexeerd.
• Specificatie van cursusaanbod en lesgelden worden vermeld op
de website.

Cursusmateriaal.
Aanmelding en inschrijving
• Aanmelding en inschrijving voor een door ons verzorgde cursus
geschiedt door het invullen en ondertekenen van het door ons
verstrekte inschrijfformulier.
• Minderjarige personen kunnen uitsluitend als cursist worden
ingeschreven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers.
• Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist
op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en deze
te aanvaarden als onverbrekelijk onderdeel van de gesloten
overeenkomst.

Cursusduur
• Inschrijving geschiedt voor een workshop, vakcursus, Knip
Professional, cursus en opleiding. De duur van het cursusjaar en
de hoeveelheid lessen per cursusjaar worden door ons vermeld
op het inschrijfformulier.

Opzeggen
• Tussentijds opzeggen gedurende een lopende cursus is niet
mogelijk
• Beëindigen van de cursus of opleiding, geef dit uiterlijk voor
30 juni van het lopende cursusjaar schriftelijk op.

Betaling
• Betaling inschrijfgeld dient bij inschrijving te geschieden
• Tenzij anders overeengekomen geldt de volgende
betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
• Fournituren gekocht tijdens de lessen worden contant betaalt.
• Na bestelling van lesboeken, cursusmateriaal en/of software bent
u verplicht deze af te nemen.
• Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan is de cursist
in verzuim zonder dat enige in gebrekestelling is vereist. In dat
geval is onze vordering onmiddellijk opeisbaar.
• Eventuele incassokosten zullen tevens voor uw rekening zijn,
dit bedraagt 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag
van € 40,00 excl. BTW. Tevens zullen wij administratiekosten aan u
doorberekenen, €15,00 voor de herinnering, €20,00 voor de
aanmaning.
• Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
• Indien het verschuldigde cursusgeld niet is voldaan zijn wij
gerechtigd de cursist uit te sluiten van deelname aan de cursus,
onverminderd diens verplichtingen voortvloeiende uit de
gesloten overeenkomst

• Wij behouden ons alle eigendoms- en auteursrechten met
betrekking tot de door ons verstrekte lesmaterialen en
documentatie voor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
• Het is de cursist verboden de door ons versterkte documentatie
aan derde te verkopen, uit te lenen of anderszins te verstrekken,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid
• Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke vorm
dan ook die voortvloeit uit eigen gebreke of uit gebruik van door
ons versterkte materialen.
• Zoekgeraakte eigendommen van de cursist.
• Ongevallen die een cursist overkomen.
• De cursist kan gedurende de les gebruik maken van de naai- en
lockmachines.
• Ook kan de cursist gebruik maken van andere apparaten die
nodig zijn voor de cursus.
• Storingen door onoordeelkundig gebruik van deze machines en
apparaten komen voor rekening van de cursist.
• Storingen als gevolg van slijtage zijn voor rekening van het atelier.

Lesvoorwaarden
• De lerares heeft de plicht zorg te dragen voor een regelmatig
verloop van de cursus.
• Tevens behoudt zij het recht de planning van de lestijden te
wijzigen.
• Lessen, na afmelding minimaal 24 uur voor aanvang, kunnen
worden ingehaald indien dit mogelijk is bij de andere lessen.
• Dit gebeurt altijd in overleg met de lerares.
• Niet afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald.
• Aan het einde van het cursusjaar, laatste les volgens rooster
eigen groep, vervallen de nog in te halen lessen.
• Verder ligt er vakliteratuur ter inzage en gebruik, deze worden
niet uitgeleend.

Vakanties
• Vakanties vallen samen met die van het voortgezet onderwijs.
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