Een inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld .
De betaling gebeurd via overschrijving
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Vermelding: deelname kennismakingscursus + naam van deelnemer
De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestigingsbrief of bevestigingsmail.
Bij annulering 2 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven, worden
administratieve kosten aangerekend van 50 % van het totale cursusgeld.
Indien vóór aanvang van de cursus geen aangetekende brief van annulering of uitstellen is ontvangen
is de deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd.
Praktijk Aneke behoudt zich het recht de cursus te annuleren of uit te stellen indien het minimum
aantal studenten niet is bereikt. De docente behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen
in de programmering en/of de cursusinhoud indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.
Praktijk Aneke is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere
wijzigingen van de cursus in geval van overmacht (bijvoorbeeld omwille van ziekte van de docent). De
organisatie van de cursussen omhelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
Indien de docent wegens ziekte een les annuleert, zal deze op een latere tijdstip ingehaald worden.
Tijdens alle cursussen georganiseerd door Praktijk Aneke, zowel direct als indirect, is de deelnemer
hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen,
eigendommen, leslokalen als gebouwen, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
Praktijk Aneke stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van
haar, direct of indirect, uitgaande cursussen.
Het is niet toegestaan de cursus voetreflex te kopiëren, alle rechten van deze cursus zijn
voorbehouden aan Golden Feet.
In de kostprijs is meegeteld, loon van de docent, betaling van het leslokaal, syllabus,administratieve
kosten.

Ik,…………………………………………………………….., geboren te…………………………………………
Ga akkoord met de opgestelde voorwaarden die hier boven vermeld staan.
Veel succes met de opleiding,
Uw docent An Vangoethemd

