Algemene inschrijving- en betalingsvoorwaarden buurtcentrum d'Evelaer Heemskerk
Inschrijving
• Voor elke cursus van buurtcentrum d'Evelaer kunt u zich inschrijven via www.evelaer.nl .
• U kunt alleen ingeschreven worden indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld.
• Heeft u het afgelopen seizoen een cursus gevolgd en wilt u deze cursus vervolgen dan moet u zich
opnieuw inschrijven.
• Voor elke cursus dient apart een inschrijfformulier ingevuld te worden.
• Bij de duinhonden vermeld u de naam van de hond, bij rekening vermeld u de naam van de
rekeninghouder.
Betaling
• Het inschrijfformulier is tevens een eenmalige machtiging. U bent pas ingeschreven als u van onze
administratie via email een bevestigingsbrief ontvangt.
• Let op: dit is niet de email die u ontvangt direct na verzenden van u inschrijfformulier, deze is
automatisch.
• Materiaalkosten zijn bij het lesgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
• Wanneer de cursus niet van start gaat, wordt het bedrag van uw machtiging niet afgeschreven.
Kortingsregeling :
• d'Evelaer kent geen kortingsregeling.
Annuleren bij een cursus met een korte looptijd (bv 6 lessen)
• Kunt u om een bepaalde reden niet deelnemen aan de cursus waar u zich voor heeft aangemeld
dan moet u zich tenminste één week vóór aanvang afmelden. Meldt u zich niet op tijd af dan worden
alsnog de cursuskosten afgeschreven.
• U heeft recht op teruggave van de cursuskosten als u kunt aantonen (doktersverklaring) dat u
langdurig ziek bent geweest of bij ziekenhuisopname. Bij de duinhonden gaat het om ziekte van de
hond en dus om een dierenartsverklaring.
• Als u cursusgeld terugkrijgt zal er altijd een bedrag aan administratie kosten worden doorberekend.
Dit is 25% van het totaal bedrag.





Afzeggen Motortocht Afzeggen zonder opgave van redenen en betalingsverplichting kunt u
tot uiterlijk donderdagavond voor de tocht. Daarna is teruggave van contributie niet meer
mogelijk, uitsluitend in gevallen zoals hierboven beschreven. U mag natuurlijk wel iemand
anders in uw plaats laten deelnemen
Afzeggen Wijnproeverijen Afzeggen zonder opgave van redenen en betalingsverplichting
kunt u tot uiterlijk dinsdagavond voor de proeverij. Daarna is teruggave van contributie niet
meer mogelijk, uitsluitend in gevallen zoals hierboven beschreven. U mag natuurlijk wel
iemand anders in uw plaats laten deelnemen

Annuleren bij een doorlopende cursus |(danslessen, breakdance, peuterspeelzaal, abonnement
TSO)
Beëindiging gedurende het seizoen is voor de 1e van maand. U heeft een opzegtermijn van een
maand . (bv als u zich afmeldt op 17 november bent u per 31-12 uitgeschreven). U kunt dit
doorgeven bij de administratie van d'Evelaer uitsluitend via info@evelaer.nl. Niet via de docent of
leiding!
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Fotobeleid
Regelmatig plaatsen wij van diverse activiteiten foto's op de website van ons buurtcentrum. Mocht u
hier bezwaar tegen hebben wilt u ons dit melden? wij zullen uw keuze respecteren en geen foto's
van u of uw kind plaatsen.
Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico. d'Evelaer is niet aansprakelijk voor schade
aan uw eigendommen.
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