
Tekenen en schilderen Saskia E.M. van Dijk                          
Algemene Voorwaarden  

Algemeen  

1. Een cursus bestaat uit 10 lessen (blok) of jaarcursussen (30 lessen). 

2. Gemiste lessen kunnen, alleen indien mogelijk, op een ander moment worden 
ingehaald, echter, binnen hetzelfde blok. Het recht op inhalen kan hier niet aan worden 

ontleend. 
3. De cursus volgt de vakanties van het basisonderwijs. 

4. De docent mag door overmacht of ziekte 2x per jaar afwezig zijn. Cursisten worden 

per mail of telefonisch geïnformeerd.  

Materialen  

1. Alle materialen zijn voor rekening cursist.  

Cursusgeld en betalingen  

1. Het cursusgeld is inclusief BTW. 

2. Bij éénmalige betaling dient het cursusgeld binnen 14 dagen na nota te zijn voldaan. 
3. Termijnbetaling geschieden in september, december en maart en dienen binnen 14 

dagen na nota zijn voldaan.  

Aanmelding  

1. Cursisten melden zich aan middels het aanmeldingsformulier. 

2. Plaatsing gaat in volgorde van binnenkomst. Bij gelijktijdige aanmeldingen krijgen 

oud- cursisten voorrang. 
3. Als uw aanmelding schriftelijk is bevestigd krijgt u een factuur en kunt u het 

cursusgeld binnen de genoemde betalingstermijn voldoen. Na ontvangst van het 
aanmeldformulier is uw deelname definitief. 

5. Bij tussentijdse beëindiging door een cursist blijft de betalingsverplichting bestaan. Bij 

termijnbetaling volgt een nota voor het resterende jaarbedrag.  

Aansprakelijkheid  

1. Docent stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of andere geleden schade 

maar is wel begaan en zal hulp bieden waar nodig.  

Overige  

1. De cursussen worden gegeven in de Helmerstraat 144 (Atelier Sint Lucas) het 
Koorenhuis, Prinsegracht 27 , het atelier in het centrum 

en ZUID 57, Zuidlarenstraat 57.  

2. Het cursusseizoen begint in de tweede week van september en eindigt in mei. 3. 
Cursussen hebben doorgang bij voldoende betalende deelnemers. 

4. Cursisten krijgen bericht of een cursus wel of niet doorgaat.  

5. Cursisten verklaren, of door ondertekening van het aanmeldingsformulier of door een 

betaling, bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden.  

 


