Inschrijvingsvoorwaarden
Cursusseizoen 2018-2019

Inschrijving
Voor deelname aan een cursus dient u zich op te geven door het inschrijfformulier volledig in te vullen
en deze op te sturen naar: Evean, t.a.v. Cursusbureau, Postbus 68, 1440 AB, Purmerend, of
cursusbureau@evean.nl Inschrijving via de website heeft voorkeur: www.evean.nl/cursusbureau
Telefonisch opgeven is niet mogelijk. U schrijft zich in voor een afgeronde serie lessen. U verplicht
zich tot het betalen van de totale serie lessen (uitgezonderd bewegingscursussen).

Annuleren
Bij annulering tot twee weken voor de start van een cursus worden € 10,00 administratiekosten in
rekening gebracht. Vanaf twee weken voor de startdatum is het hele bedrag verschuldigd.
Annuleren dient altijd schriftelijk te geschieden bij het Cursusbureau.
Beweging: U schrijft zich eenmalig in tot wederopzegging via het inschrijfformulier of de website (zie
ook onder inschrijving). U kunt tussentijds schriftelijk opzeggen bij het Cursusbureau. De opzegtermijn
is minimaal 4 weken en de datum van definitieve opzegging is per de 1e dag van de daarop volgende
maand.
Restitutie achteraf kan niet plaatsvinden. Annuleren dient altijd schriftelijk te
geschieden bij het Cursusbureau.
Belangrijke informatie over cursussen
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft het Cursusbureau altijd het recht een cursus te
annuleren of uit te stellen zonder verplichting tot vergoeding van schade of kosten. Veelal wordt er
geen les gegeven in de schoolvakanties. U wordt hierover nader geïnformeerd door de docent.
Deelname aan een cursus is geheel voor eigen risico.

Betalingen
De betaling gaat per machtiging; hierbij kan worden gekozen voor 1, 2, of maandelijkse termijnen.
Betaling in meerdere termijnen is alleen mogelijk in de maanden dat u les heeft bij cursussen vanaf
€ 100,-. Indien u graag een factuur wilt ontvangen, hetzij voor de betaling of voor andere doeleinden,
dan wordt hiervoor € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Heeft u eenmaal gekozen voor een manier van betalen dan kan dit niet meer worden
gewijzigd.
Als een cursus niet doorgaat wordt het cursusgeld niet geïnd. Verzuim wegens door uzelf opgenomen
vakantie of andere redenen worden niet gecompenseerd. Bij vaststelling van de cursusprijs is er
vanuit gegaan, dat er per jaar een aantal lessen wegens feestdagen komen te vervallen. Lessen die
door toedoen van het Cursusbureau vervallen, worden ingehaald.
Betaaltermijnen
Betaling 1e termijn:
Volgende termijnen:

rond de 28e van de maand
rond de 28e van de maand


Kortingsregelingen
Het Cursusbureau heeft ervoor gekozen om mensen met de laagste inkomens een korting van
12,5% op de cursustarieven te geven. U komt voor deze kortingsregeling in aanmerking als uw
gezinsinkomen niet boven € 1.524,48 netto per maand uitkomt. Voor een alleenstaande geldt een
inkomen van € 1.107,04 netto per maand. Voor studerenden tot 27 jaar geldt het netto
gezinsinkomen van de ouders; studiebeurs telt niet als inkomen. Indien u voor deze
kortingsregeling in aanmerking wilt komen dient u een kopie van uw inkomensgegevens op te
sturen samen met uw inschrijfformulier.
Korting kan alleen worden verstrekt op het moment van inschrijving.

