Algemene voorwaarden kunstwerkplaats DoedurfAL
Vrijdag De Jonkies
Inschrijven
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Door het indienen van het inschrijfformulier gaat u
akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan van het betalen van het
volledige cursusgeld. Voor uw kind is de handtekening van de ouder / voogd vereist. U schrijft uw kind in
voor de gehele cursus van 10 lessen.
Annulering van inschrijving
U kunt een inschrijving annuleren tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus.
Betaling cursusgeld
De 10 lessen van 1.15 uur kosten 75,00 euro.
Het cursusgeld overmaken op NL 80 INGB 000 6066609 t.n.v. Doedurfal / Ilse Spetter onder
vermelding van de naam van het kind. U kunt het bedrag ook contant betalen.
Betaling van het geld moet binnen zijn vóór 10 oktober 2018.
Blijft de betaling uit dan wordt aan de cursist de toegang tot de les geweigerd.
Tussentijdse beëindiging
Bij een tussentijdse beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd voor de gehele cursus van
de 10 lessen. Als de cursist langer dan een maand ziek is of een ongeval heeft en de cursist de lessen niet
(meer) kan volgen wordt in overleg met de docent restitutie verleend.
Er wordt wel om een medische verklaring gevraagd.
Verhindering of ziekte van de docent
Bij verhindering of ziekte van de docent wordt zoveel mogelijk voor vervanging of verlenging van de
lessen gezorgd. Anders volgt er na meer dan 2 lessen restitutie van het lesgeld.
Verhindering van de cursist
Bij verhindering van de cursist wordt het op prijs gesteld dat er een mail, telefoontje, app of sms naar de
docent gestuurd wordt.
Kleding
Het is prettig voor u en uw kind wanneer er gewone kleren gedragen kunnen worden tijdens de cursus.
De kinderen krijgen schorten aan tijdens verfactiviteiten.
De kunstwerkplaats is niet verantwoordelijk voor het maken van vlekken in de kleren. Derhalve
kunnen er geen kosten verhaald worden op de vlekken die in de kleren komen.
Foto’s
Tijdens de cursus worden door de docent soms foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor het maken
van een beeldbank en voor de folders van Doedurfal. Cursisten die niet gefotografeerd mogen worden
kunnen dit aangeven bij de docente.
Privacy verklaring
U gaat akkoord met de privacy verklaring van kunstwerkplaats Doedurfal.
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