Algemene voorwaarden
Beeldhouwlessen Leen Kessels, CKC Zoetermeer
1. Aanmelden
Om een cursus te volgen, vul je een digitaal aanmeldingsformulier via de site
www.leenkessels.nl. Van je aanmelding krijg je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
Vervolgens worden alle aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld.

2. Plaatsing
Na ontvangst van je correct ingevulde aanmeldformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval één week voor de start van de cursus, een bericht van plaatsing. Als er niet direct
plaats is, hij is vol, wordt uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen, dan
krijg je daar uiteraard ook bericht van.

3. Lestijd en uitval van lessen
Het kan voorkomen dat de docent (bijvoorbeeld door ziekte) verhinderd is. Uiteraard probeer
ik te zorgen voor gelijkwaardige vervanging. Elke uitgevallen les word ingehaald of
terugbetaald. Als je mobiele nummer bekend is, word je per sms geïnformeerd over uitval
van een les.

4. Betaling
4.1 Betaling in één keer of in termijnen
Je kunt bij aanmelding kiezen voor betaling in één keer of betaling per maand. De
termijnbedragen zullen rond de 25e van de maand worden geïncasseerd.
4.2 Betalingsverplichting
Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt
aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald,
worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke
aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit
handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente
komen voor rekening van de betalingsplichtige.

5. Aansprakelijkheid
Leen Kessels is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies van
eigendommen van leerlingen.

6. Annulering en opzegging
Door middel van je aanmelding verbind je je voor de gehele duur van de lessen ook bij
vroegtijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de
hele termijn betalingsverplichting voor het volledige bedrag bestaan, ongeacht het aantal
gevolgde lessen. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden in overleg met de docent.

