
Algemene Voorwaarden voor cursisten van Seasons Art Class Almere 

1. Inschrijven is alleen mogelijk middels een volledig ingevulde INSCHRIJFFORMULIER 

2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Oud cursisten hebben het 

eerste recht op een plek en krijgen eerder de kans hun vervolgdeelname kenbaar te maken 

tijdens de inventarisatie in het lopend seizoen 

3. Inschrijving geldt voor de hele cursusperiode. De cursus bestaat uit 14 aaneengesloten lessen  
4. De cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname 

5. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing 

6. Uw inschrijving wordt in behandeling genomen wanneer u zich akkoord verklaard met deze 

algemene voorwaarden 

7. De aanbetaling van € 99,00 dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus 

bijgeschreven te zijn op de in de inschrijfformulier  vermelde bankrekening. 

8. U krijgt, na ontvangst van de aanbetaling,  een bevestiging per mail/post dat uw inschrijving 

definitief is. 

9. De tarieven staan vermeld in de inschrijfformulier  zijn inclusief 21% BTW.  Exclusief vervolg 

materialen. Een beperkt basis assortiment is te koop via Seasons Art Class Almere. 

10. Bij te late betaling wordt €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

11. Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering daarna of 

bij tussentijdse beëindiging dient u het volledige cursusgeld te betalen.  

12. Bij tussentijds beëindigen van een cursus kan in overleg afspraken worden gemaakt om de 

gemiste lessen in de daarop volgend seizoen kosteloos in te halen. 

13. Tussentijdse plaatsing is mogelijk, in overleg en uiteraard alleen wanneer er nog vrije 

plaatsen zijn. U betaalt dan naar rato het cursusgeld minus het aantal gemiste lessen. 

14. Indien u een les niet bij kunt wonen, wordt u verzocht dit uiterlijk 2 uur voor aanvang door te 
geven (anders vervalt de les) 

15. In overleg kan tijdens de lopende cursus een gemiste les eventueel ingehaald worden op een 
andere dan uw reguliere cursusochtend/middag; dit is uiteraard uitsluitend mogelijk indien 
op de gewenste ochtend/middag in de gewenste week een cursusplaats beschikbaar is. Lukt 
dit in overleg niet, dan wordt het teveel betaalde lesgeld niet terugbetaald. 

16. Indien docent door omstandigheden niet in staat is om de lessen te geven, wordt dit 
telefonisch of per e-mail bekend gemaakt. 

17. De door Seasons Art Class Almere veroorzaakte uitgevallen lessen kunnen in overleg worden 
ingehaald zodanig dat een ieder het aantal lessen ontvangt welke afgesproken zijn. Lukt dit in 
overleg niet, dan wordt uiteraard het teveel betaalde terugbetaald. 

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

19. Seasons Art Class Almere 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 of door de cursus. Cursisten die schade toebrengen aan 
eigendommen van Seasons Art Class Almere zullen daarvoor aansprakelijk worden gesteld. 

20. Door deelname aan activiteiten, in de breedste zin van het woord, geeft u automatisch aan 
geen bezwaar te hebben tegen gebruik van beeld materiaal(foto’s e.d.) van uw werkstukken 
(in wording of eindresultaat) voor publicitaire doeleinden van Seasons Art Class Almere. 
Desgevraagd, mits technisch haalbaar, kan uw naam al dan niet vermeld worden. Hierover 
oordeelt Seasons Art Class Almere. 

 
 

  


