Den Haag, juli 2022
Algemene voorwaarden kunstlessen voor kinderen bij Lotte Verweij.
Door het schriftelijk of digitaal insturen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de
algemene voorwaarden.
Inschrijving
De inschrijving is gebonden aan de persoon die vermeld staat op het inschrijfformulier. Inschrijvingen
kunnen derhalve niet onderling worden geruild. De cursist is minderjarig, dus de ouder(s) en/of
verzorger(s) zijn betaling plichtig. Zij dienen op het inschrijfformulier van de minderjarige hun gegevens
in te vullen en het inschrijfformulier te ondertekenen.
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing en daarmee deelname
aan een cursus/les/workshop, tenzij anders is vermeld. Lotte Verweij heeft ten alle tijden het recht een
cursus/lessenreeks of workshop te annuleren indien er niet voldoende aanmeldingen zijn.
Lotte Verweij heeft op elk moment in (of voor start van) de cursus het recht de docent te vervangen bij
ziekte of absentie. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een e-mail.
Annulering
Annuleren van uw inschrijving kan digitaal tot twee weken voor de startdatum van de cursus/ workshop.
Uw annulering geldt pas wanneer deze digitaal is bevestigd door Lotte Verweij. Wordt er binnen twee
weken voor de startdatum geannuleerd dan is Lotte Verweij genoodzaakt het volledige cursusgeld in
rekening te brengen.
Na de start van de cursus kan niet meer worden geannuleerd, tenzij het een medische rede of verhuizing
betreft en kunt aantonen met een geldige doktersverklaring of verhuisbericht. Kunt u deze niet
overleggen dan bent u verplicht het hele cursusbedrag te voldoen.
Betalingen
Voor alle cursussen geldt dat het volledige contributiebedrag voldaan moet zijn voor aanvang van de
cursus.
Wijze van betalen: storting op rekeningnummer zoals is aangegeven op de factuur geldend voor uw
cursus/workshop o.v.v. factuurnummer.
Algemeen
Lotte Verweij is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen
van cursisten op de verschillende leslocaties. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over de lessen
en bij vragen over administratieve zaken kunt u contact opnemen met info@lotteverweij.com
Privacy
Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto’s of films worden gemaakt. Dit materiaal kan
worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure, website of via social media. Indien u
hier vragen of opmerkingen over heeft, kunt u mailen met info@lotteverweij.com
Proefles
Uw kind mag te allen tijde, gedurende het hele seizoen een proefles volgen voor het gereduceerde
bedrag van €5,- met een maximum van 1 proefles per seizoen per persoon en indien er plaats is in de les
naar keuze. Een proefles kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@lotteverweij.com

