Inschrijfvoorwaarden cursussen
1. Inschrijving
1.1. U kunt zich voor een activiteit inschrijven (bij voorkeur) via onze website
www.deblinkerdschoorl.nl of via een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar
bij het kantoor van De Blinkerd.
1.2. Inschrijving geldt altijd de gehele looptijd van de cursus, zoals vermeld op de website en in
publicaties.
1.3. Voor alle activiteiten geldt, dat een door u gemiste deelname niet wordt terugbetaald. Het om
welke reden dan ook niet verschijnen op de cursus/workshop waarvoor u zich heeft aangemeld,
ontheft u niet van de financiële verplichtingen.
1.4. De via het inschrijfformulier verstrekte gegevens zullen onder geen voorwaarde aan derden ter
inzage worden gegeven. Ze worden alleen gebruikt in contacten tussen het dorpscentrum en u.
2. Annuleren
2.1. U kunt uw inschrijving gratis annuleren tot uiterlijk 15 dagen vóór de start van de betreffende
cursus of workshop. Bij annuleren binnen 14 dagen voor de start(datum), is het gehele cursusgeld
verschuldigd en vindt incasso plaats. Restitutie van reeds geïncasseerde bedragen is niet mogelijk.
3. Doorgaan van cursussen
3.1. De cursussen betreffen altijd groepscursussen. Deze kunnen slechts van start gaan als het
minimumaantal cursisten is ingeschreven. Uiterlijk 5 dagen voor de geplande startdatum wordt een
besluit genomen over al of niet doorgaan. Tijdig inschrijven is daarom belangrijk. Bij niet-doorgaan
wordt afbericht gegeven per e-mail of telefonisch. Er vindt uiteraard geen incasso plaats.
3.2. Zonder tegenbericht gaan de cursussen van start op de geplande startdatum (zoals vermeld op
de website en in publicaties).
3.3. Als door ziekte van een docent een les uitvalt, wordt deze les in principe ingehaald op een later
tijdstip, aan het eind van de lessenreeks. Indien de docent langdurig uitvalt en De Blinkerd geen
vervanging kan organiseren, wordt het cursusgeld naar rato van het gemiste aantal lessen
terugbetaald. Bij langlopende cursussen (12 lessen of meer) wordt de eventuele uitval pas
gecompenseerd als meer dan twee lessen niet door hebben kunnen gaan.
4. Financiële bepalingen
4.1. Betalingen kunnen uitsluitend via automatische eenmalige incasso worden gedaan. Daartoe
dienen deelnemers hun bankgegevens op het inschrijfformulier in te vullen. Zonder deze gegevens
is er geen sprake van een inschrijving.
4.2. De incasso vindt plaats in de maand na de startdatum van de cursus. Bij workshops gebeurt dit
op of direct na de datum van de workshop.
4.3. Bedragen hoger dan 150,= kunnen in maximaal 2 termijnen worden geïncasseerd. Dit kan op het
inschrijfformulier worden aangegeven.
4.4. Bij niet-tijdige betaling (als de incasso herhaald wordt gestorneerd) komen alle kosten van
invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, evenals renten voor rekening van de cursist.

4.5. Bij tussentijds instromen bij een cursus, wordt het lesgeld naar rato van het aantal nog te volgen
lessen aangepast.
4.6 Bij een lesgeldachterstand behoudt het bestuur zich het recht voor de cursist de toegang tot de
cursus te ontzeggen. Deze lessen worden niet ingehaald of vergoed.
4.7. Stornering. Het komt wel eens voor dat onverhoopt uw banksaldo onvoldoende is op het
moment dat wij incasseren. Administratief is dat lastig en tijdrovend. Als het zich voordoet zal het te
incasseren bedrag verhoogd worden met € 5,-.
4.8. Restitutie
In geval van langdurige ziekte tijdens een cursus, kan bij overlegging van een doktersverklaring
restitutie van het cursusgeld naar rato van het aantal te missen lessen (minus € 10,–
administratiekosten) plaatsvinden. Restitutie vindt plaats vanaf de datum dat de langdurige
afwezigheid is gemeld bij de cursusadministratie.
5. Docenten
Het bestuur houdt zich het recht voor een bepaalde cursus/workshop door een andere docent dan
vermeld te laten geven.
6. Aansprakelijkheid
Deelnemen aan de lessen en/of excursies of workshops geschiedt op eigen risico. Het bestuur kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor
vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door De Blinkerd
georganiseerde activiteiten.
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