Regelingen en voorwaarden voor de Werkplaats Molenpad
Aanmelding – Betaling – Annulering - Restitutie
Voorwaarden voor deelnemers aan cursussen van 'Beeldende Expressie' op de Werkplaats Molenpad

Aanmelding:
Aanmelding kan plaats vinden via briefpost, E-mail of per telefoon.
Aanmelding via briepost of E-mail wordt altijd gevolgd door een telefonisch gesprek.
Tijdens dit gesprek worden de motieven en achtergronden t.a.v. het volgen van een cursus uitgewisseld
tussen de deelnemer en de docent M.Czn. Dhont.
Als dit gesprek tot deelname zal leiden gaat de betalingsregeling in aan een cursus geldt. De giro
overschrijving geldt als bevestiging van deelname aan de betreffende cursus.
Onderstaande betalings, annulerings- en restitutievoorwaarden gelden voor alle deelnemers van
cursussen 'Beeldende Expressie' zowel op de Werkplaats Molenpad te Amsterdam als voor cursussen in
binnen- en buitenland, begeleid door beeldend kunstenaar / docent Michiel Czn. Dhont.
Indien een overeenkomst tot deelname van een van de aangeboden cursussen wordt geannuleerd, zijn
naast diverse annuleringskosten ook administratieve kosten verschuldigd. Deze annuleringskosten zijn
kosten die een compensatie geven voor het onnodig bezet houden van een cursusplaats en door het niet
nakomen van de betalingsregeling door een zgn. deelnemer. Door het bezet houden van een
deelnemersplaats in een cursus ontstaat inkomsten derving doordat een andere geïnteresseerde
deelnemer niet meer kan deelnemen aan dezelfde cursus. Administratieve kosten wijzen op het
afwikkelingswerk dat hierdoor ontstaan is
----Bij alle in Nederland gegeven cursussen en buitenlandse cursussen die georganiseerd worden vanuit
directe begeleiding en verantwoordelijkheid van docent M.Czn. Dhont gelden voorwaarden die in
onderstaand categorieën van cursussen gelden:
Betalingsvoorwaarden voor Jaarcursussen in Amsterdam:
Algemene regeling en artikelen voor jaarcursussen:
1. Voor studenten die reeds jaarcursussen volgen op de Werkplaats Molenpad geldt dat die zich via '
tijdelijke inschrijving', als belangstellende kunnen aanmelden bij M.Czn. Dhont in de laatste periode van
dat cursusjaar, voor het volgen van een nieuwe/volgende jaarcursus te beginnen - de maandag als laatste
maandag in de maand september of de eerste maandag in de maand oktober van dat zelfde kalenderjaar.
Van de namen van deze studenten wordt een duidelijke lijst van tijdelijke plaatsing bijgehouden door de
docent M.Czn. Dhont. Deze plaatsing is dus nog niet definitief. Wel voorlopig.
Daarbij gelden de regels dat in overleg tussen bovengenoemde docent en deelnemer/student, na tijdelijke
inschrijving eventueel van plaats geruild kan worden voor een van de 5 verschillende dagdeel cursussen.
Voor deze studenten geldt dat de betaling van het volledige jaarcursus bedrag voor 16de aug. op de giro
rekening van M.Czn. Dhont behoort te zijn bijgeschreven. Zie hiervoor ook onder annuleringsregeling.
2. Voor nieuwe studenten die zich in de onder 1. beschreven periode voor 16 Augustus van dat jaar
inschrijven gelden dezelfde voorwaarden. Dit tenzij mondeling of schriftelijk tussen de student en
docent M.Czn. Dhont anders is afgesproken.
3. Indien een cursus overeenkomst door een student wordt geannuleerd, zijn daarbij annuleringskosten
verschuldigd of wordt onder bepaalde voorwaarden het gehele cursus bedrag ingehouden.
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4. Studenten die zich eind april bij het beëindigen van de jaarcursus opgegeven hebben voor deelname
aan de nieuwe/volgende jaarcursus, verbinden zich M. Czn. Dhont / Docent aan de Werkplaats
Molenpad te Amsterdam voor 16 Augustus schriftelijk op de hoogte te brengen van annulering indien zij
dit wensen. Indien dit niet schriftelijk plaats vindt geldt de onder Annuleringen genoemde artikelen.
5. Gezien eventuele veranderingen in plaatsing van studenten in verschillende jaarcursussen houdt de
docent M. Czn. Dhont zich het recht voor definitieve veranderingen door te voeren in de invulling van
dagdeelcursussen, wanneer dat in verband met het totaal overzicht van wensen van alle studenten van
belang is en dit de garantie kan geven dat zoveel mogelijk voldaan wordt aan de wensen van zo veel
mogelijk studenten.
6. Bij het volgen van jaarcursussen aan de Werkplaats Molenpad te Amsterdam worden certificaten
uitgereikt. Een certificaat wordt eens per jaar aan het einde van een volledig doorlopen cursusjaar tijdens
de eind evaluatie aan de student overhandigd door de docent M. Czn. Dhont.
De Werkplaats is bij name van de docent M. Czn. Dhont een werkplaats die door Nederlandse en
Internationale Instituten is erkend als beroepsopleiding. De namen van deze Instituten staan vermeld op
de achterzijde van het uit te reiken certificaat.
7. Studenten waarvan is gebleken dat zij meerdere malen niet op de lessen verschijnen en daardoor te
veel ervaringen van deze lessen gemist hebben, kunnen zich niet beroepen op het recht van uitreiking
van een jaarcursus certificaat na afloop van dat jaarcursus. In bijzondere gevallen kan na overleg
hierover een andere regeling gemaakt worden om alsnog in het bezit te komen van dit certificaat. Bij het
volledig doorlopen van de vier verschillende jaarcursussen over een of meerdere jaren kan de student in
het bezit gekomen zijn van deze vier verschillende certificaten.
Deze certificaten geven de student de mogelijkheid in aanmerking te komen voor beroepsuitoefening in
verschillende institutionele beroepsbranches. Tevens geven deze certificaten de mogelijkheid een
geclassificeerde privé beroepspraktijk te starten.
Bij annulering voor aanvang van en halverwege de Jaarcursussen op de Werkplaats Molenpad te
Amsterdam geldt:

Art. A. Bij annulering in de periode tussen het einde van de afgelopen jaarcursus tot 16 Augustus van
hetzelfde kalenderjaar, wordt bij studenten die eerder dan 16 Augustus ingeschreven zijn en op een
tijdelijke lijst staan, geen gedeelte van het jaarcursus bedrag ingehouden. Wel zal € 25,- excl. Btw. voor
annulerings- en administratie kosten in rekening gebracht worden. Hierop kan geen reclame volgen door
betreffende student.
Art. B. Bij annulering in de periode vanaf de 16 Augustus tot 1 September van hetzelfde kalenderjaar,
wordt bij studenten, die eerder dan 16 Augustus ingeschreven zijn en op een tijdelijke lijst staan, drie
kwart van het jaarcursus bedrag ingehouden.
Art. C. Bij annulering in de periode vanaf 1 September tot de dag voor de aanvang van de nieuwe
jaarcursus, wordt het gehele jaarcursus bedrag ingehouden. Denk dus aan 16 Augustus!
Art. D. Indien het bij Art. B. genoemde van kracht is wordt de helft van het totale jaarcursus bedrag
gerestitueerd als zou blijken dat er een andere en tevens nieuwe student in de plaats van deze voormalige
ingeschreven student kan deelnemen. Dit kan pas ingaan wanneer zeker is dat de nieuwe en
plaatsvervangende student het gehele jaarcursus bedrag op rekening van M.Czn. Dhont heeft gestort.
Restitutie van de helft van voornoemde bedrag wordt in dit betreffende geval binnen twee en een halve
maand na de aanvangsdatum van de nieuwe jaarcursus teruggestort op de bank- of girorekening van de
betreffende student die de jaarcursus geannuleerd heeft.
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Art. E. Bij restitutie in geval van een jaarcursus, volgens welk artikel hiervoor vermeld dan ook, zal
steeds € 150,- annulerings- en administratie kosten in rekening gebracht worden. Hierop kan achteraf
geen reclame volgen door de betreffende student.
Art.F. Nieuw aangemelde studenten die zich in de periode van 1 juli tot de maandag van aanvang van de
nieuwe jaarcursus aanmelden geldt de reguliere betalingsregeling van betaling binnen twee weken na
het persoonlijke telefoon gesprek.
Daarna gelden de zelfde artikelen v.w.b. annulering voor de nieuwe studenten als voor de oude
studenten.
Uitsluiting van deelname na inschrijving voor jaarcursus:
Deelname aan deze jaarcursus komt te vervallen wanneer de in Art. B. gestelde voorwaarden van kracht
worden. De eerder aangevraagde plaatsing op de voorlopige lijst van deelnemers aan de jaarcursus door
inschrijving, komt daardoor automatisch te vervallen door opzegging van het voorlopig contract door de
docent M. Czzn. Dhont.
Deze plaats komt bij niet betaling en / of tijdige afmelding daardoor vrij voor nieuw aan te melden
studenten. M.Czn. Dhont is niet verplicht de eerstgenoemde tijdelijk geplaatste student van het verlies
van plaatsing in de jaarcursus op de hoogte te brengen als deze niet door betaling bevestigd heeft.
Bij veelvuldig verzuim van lessen gedurende de jaarcursus kan in overleg met M. Czn. Dhont bepaald
worden dat de verdere deelname van deze student aan de jaarcursus komt te vervallen. Bij geldende
redenen van de student kan in mondeling overleg tot een oplossing gekomen worden. In de meeste
gevallen zal geen restitutie van het jaarcursus bedrag plaats vinden. Dit is mede van toepassing om
andere studenten die op een wachtlijst staan de gelegenheid te geven deel te nemen aan een deel van de
jaarcursus indien dit mogelijk is.
In geval van deelname aan de jaarcursus ‘Beeldende expressie vanuit beweging en intuïtie’ / ook wel
genoemd ‘Motoriek en innerlijke beelden’, wordt de deelnemer tijdens het aanmeldingsgesprek duidelijk
door de docent M.Czn. Dhont op de hoogte gebracht dat het tussentijds verlaten van deze cursus, dan
door uitzonderlijk verlet of overmacht gedurende het gehele cursusjaar niet mogelijk is.
De docent M. Czn. Dhont is in een dergelijke geval vanuit zijn eigen inzicht tot eenzijdige opzegging
van het cursuscontract en daarmee zijn begeleidingsplicht op te zeggen, zonder de noodzaak het
jaarcursus bedrag aan deze student te restitueren. De uiteindelijke beoordeling van het
begeleidingsproces in deze jaarcursus wordt door de docent vanuit zijn inzicht en verantwoordelijkheid
in begeleiding, vanwege verzuim, dan ook eenzijdig door de docent genomen.
Alleen als er dwingende redenen zoals ziekte, of andere ernstige redenen zij, kan in overleg met de
docent M. Czn. Dhont een eventuele andere en / of passende regeling getroffen worden. Deze regelingen
zijn hoogst uitzonderlijk en er dient van te worden uitgegaan dat meestal het reeds betaalde cursus
bedrag niet gerestitueerd zal worden.
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Algemene regelingen en voorwaarden met betrekking tot overmacht waardoor de docent M. Czn.
Dhont niet aan zijn verplichtingen tot lesgeven kan voldoen:
1. Bij gevallen van annulering zal in eerste instantie altijd eerst een poging gedaan worden door beide
partijen een oplossing zonder inhoudingen of restitutie van het jaarcursus bedrag of opzegging van de
lesverplichting te komen.
2. Wanneer door verlet, ongeval en/of ziekte en overlijden van de docent M.Czn. Dhont de jaarcursus
geen doorgang kan vinden d.m.v. zijn begeleiding, zal gezocht worden naar een adequate vervanging in
de vorm van een zoveel als mogelijk gelijkwaardige docent, waardoor de jaarcursus tijdelijk of definitief
voor alle ingeschreven studenten doorgang zal kunnen vinden. In geval van vervanging door een andere
docent zal geen restitutie van jaarcursus geld plaats vinden.
Voor een ontmoeting met de plaatsvervangende docent of docenten en de deelnemende studenten aan de
jaarcursus zal indien mogelijk zorg worden gedragen.
In geval van eerder genoemde verlet van de docent M. Czn. Dhont zal bij de noodzaak van een volledig
stoppen, zonder de mogelijkheid van adequate vervanging voor de jaarcursus, de helft van het resterend
bedrag van de totale cursusperiode van de op dat moment resterende tijdsperiode gerestitueerd worden.
Bij deze transactie zal eerst een bedrag van € 45, excl. Btw. aan administratie kosten worden
afgetrokken van het te restitueren bedrag. Hierop kan achteraf geen recht tot reclame volgen door de
betreffende ingeschreven student.
3. De plaatsvervangende docent(e) of docenten zal / zullen daarmee in dezelfde rechten en plichten
komen als daarvoor M.Czn. Dhont en zorg dragen voor een zoveel mogelijk gelijke uitoefening van de
inhoudelijke doelen, geformuleerd in de bestaande verschillende jaarcursus dagdelen. Certificaten zullen
op basis van dezelfde voorwaarden als hierboven worden uitgereikt aan de student aan het einde van het
cursusjaar.
Wanneer door omstandigheden door of buiten de schuld van M.Czn. Dhont de locatie van de Werkplaats
Molenpad niet geschikt is voor het doen laten plaats vinden van de jaarcursus zal tijdelijk of definitief
worden uitgezien naar een vervangende ruimte alwaar het volledige jaarcursus pakket zal kunnen plaats
vinden.
Wanneer door omstandigheden, als bijvoorbeeld brand of andere schade, buiten de schuld van M.Czn.
Dhont de locatie van de Werkplaats Molenpad te Amsterdam niet geschikt is voor het doen laten plaats
vinden van de jaarcursus, zal tijdelijk of definitief worden uitgezien naar een vervangende ruimte in
Amsterdam, alwaar deze jaarcursussen zullen kunnen plaats vinden.
Indien dit niet mogelijk is zal uitgezien worden naar de mogelijkheid deze cursussen op een ander
tijdstip te laten plaats vinden. Studenten zullen hiervan op de hoogte worden gehouden. In beide
gevallen vindt geen restitutie van eerder gestorte cursusgelden plaats.
Indien niet kan worden voldaan aan deze regelingen, vindt restitutie plaats in een redelijke termijn te
weten binnen een half jaar na data van het gebeuren of incident. Bij deze transactie zal eerst een bedrag
van € 45, excl. Btw. aan administratie worden afgetrokken van het te restitueren bedrag. Hierop kan
achteraf geen recht tot reclame volgen door de betreffende ingeschreven deelnemer.
Bijzondere bepaling i.v.m. vervanging van docent M. Czn. Dhont:
Wanneer er zich een bijzondere gelegenheid op zijn werkgebied voor de docent M. Czn. Dhont
voordoet, zoals een expositie of seminaar in Nederland, in het buitenland of een begeleiding van de Werkgroep
’t Tijdloze Uur - heeft de docent M. Czn. Dhont het recht zich te laten vervangen voor ten hoogste 2
lessen achter elkaar en slechts 2 maal in een totaal cursustermijn van 7 maanden.
Hierbij kan de student zich niet beroepen op restitutie van reeds betaalde cursusgelden.
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Algemene betalingsvoorwaarden voor 1-dagscursus en weekend cursussen:
Annuleringsvoorwaarden:
Bij alle 1-dagscursussen, weekenden cursussen en buitenlandse cursussen die georganiseerd worden
onder directe begeleiding en verantwoordelijkheid van docent M.Czn. Dhont is de betalingsvoorwaarde
als het volgt:
Annuleringsvoorwaarden voor 1-dagscursus en weekend cursussen:
I. Bij annulering voor de periode van 14 dagen na aanmelding geldt een automatisch doorplaatsing naar
een eerstvolgende cursus van deze categorie. Daarbij vindt geen restitutie plaats en blijft het reeds
betaalde cursusgeld staan voor deelname van deze student aan de volgende gelijkwaardige of andere
cursus van deze categorie. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.
II. Als in de periode binnen 14 dagen na aanmelding van de cursus annulering door de deelnemer plaats
vindt en de deelnemer het niet op prijs stelt het reeds betaalde cursus geld door te schuiven naar een
volgende een-daagse cursus of weekend, wordt € 25,- excl. Btw. annulerings- en administratiekosten in
rekening gebracht. Hier kan geen reclame tegen worden ingebracht.
III. Bij annulering in de periode van 14 dagen na aanmelding tot 14 dagen voor aanvang van deze
cursussen vindt automatisch inhouding plaats van drie kwart van het reeds betaalde cursus bedrag.
Restitutie vindt in dit geval niet plaats tenzij mondeling een andere overeenkomst tot stand komt tussen
de deelnemer en de docent M.Czn. Dhont. Hierbij wordt tevens € 25,- excl. Btw. annulerings- en
administratiekosten in rekening gebracht. Hier kan geen reclame tegen worden ingebracht.
IV. Bij annulering na 14 dagen voor aanvang van deze cursussen vindt automatisch inhouding plaats
van het reeds betaalde cursus bedrag. Restitutie vindt in dit geval niet plaats tenzij mondeling een andere
overeenkomst tot stand komt tussen de deelnemer en de docent M.Czn. Dhont. Hierop kan achteraf geen
recht tot reclame volgen door de betreffende ingeschreven deelnemer.
Uitsluiting van deelname na inschrijving:
Deelname aan deze cursussen komt te vervallen voor een aangemelde deelnemer als niet aan de in art.1.
gestelde voorwaarden wordt voldaan. De gevraagde deelnameplaats in de cursus komt daardoor
automatisch vrij voor nieuw aan te melden studenten. M.Czn. Dhont is niet verplicht de eerste student
van het verlies van plaatsing in deze cursus op de hoogte te brengen.
Overmacht regeling:
Wanneer door verlet, ongeval en/of ziekte van M.Czn. Dhont de 1-dagscursus of de weekendcursus geen
doorgang vindt, zal deze automatisch doorschuiven naar de eerstvolgende datum van soortgelijke
cursussen of een nieuwe datum geregeld worden. De verplichting van de docent M. Czn. Dhont zorg te
dragen voor een plaatsvervangende docent komt hierbij te vervallen. De docent M.Czn. Dhont verplicht
zich in dit geval niet tot het laten vervangen van deze cursus door een collega / vervanger.
Wanneer door omstandigheden, als bijvoorbeeld brand of andere schade, door schuld of buiten schuld
van M.Czn. Dhont de locatie van de Werkplaats Molenpad niet geschikt is voor het doen laten plaats
vinden van deze cursus, zal tijdelijk of definitief worden uitgezien naar een vervangende ruimte alwaar
deze cursus op korte termijn zal kunnen plaats vinden.
Indien dit niet mogelijk is zal uitgezien worden deze cursussen op een ander tijdstip te laten plaats
vinden. Deelnemers zullen hiervan op de hoogte worden gehouden. In geval er binnen een redelijke tijd
geen vervangende locatie gevonden kan worden vindt er een restitutie plaats van de helft van het eerder
gestorte cursusgeld. Hierin zitten de administratie- en organisatorische kosten door de docent gemaakt
verdisconteerd.
In een dergelijk geval vindt restitutie plaats in een redelijke termijn te weten binnen een half jaar, gezien
de veel omvattende gevolgen van een dergelijk voorval of calamiteit. Hierop kan achteraf geen recht tot
reclame volgen door de betreffende ingeschreven deelnemer.
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Algemene betalingsvoorwaarden voor Zomercursussen in Nederland en het buitenland:
Betalingsvoorwaarden:
Bij al de zomercursussen in binnen- en buitenland die georganiseerd worden onder directe begeleiding
en verantwoordelijkheid van docent M.Czn. Dhont gelden de volgende voorwaarden:
Art. a. Deelnemers gaan een bindende voorwaarde aan met het Reisbureau Polyplan Reizen te Oude
Meer dat een dienstverlenende functie bekleedt voor het Griekse Landgoed Marathea en treffen hun
eigen regeling voor annulering van hun reis en / of cursus. In geval van een cursus op Marathea, door
verlet van de docent M. Czn. Dhont niet gegeven kan worden, wordt door deze docent of zijn
vervangende collega / docent geen restitutie verleend van het cursusbedrag wat als gedeelte van de
gehele som aan de reisorganisatie betaald is. Voor elk verder overleg richt de deelnemer zich tot het
reisbureau Polyplan Reizen.
Art. b. Bij de zomercursus in Griekenland aan Zee / Vathi, draagt de deelnemer zorg voor betaling aan
de docent M. Czn. Dhont en bijschrijving van het aparte gedeelte van het cursus bedrag, direct na
(aan)betaling van de huur van de kamer in Vathi en binnen 14 dagen na de aanmelding en
inschrijving door de deelnemer via telefonisch contact in de zin van een mondelinge overeenkomst met
de voornoemde docent M. Czn. Dhont.
Boeking van een vliegticket kan op eigen initiatief vroeger of later gedaan worden door de deelnemer
zelf.
Eventuele prijsverhoging van deze vliegticket, door uitstel van boeking van dit ticket door de deelnemer
kan niet verhaald worden op de docent.
Art. c. Bij deelname aan de zomercursus in Torri di Ventimiglia in Italië wordt de boeking en alle
informatie apart geregeld door een medewerkster van de docent M. Czn. Dhont. Zij is er toe verplicht bij
de telefonische of digitale e-mail inschrijving de exacte financiële gegevens direct aan de in te schrijven
deelnemer / student te verstrekken. Indien de aangemelde deelnemer hiervan op de hoogte is doordat
deze reeds eerder kennis van deze betalingregeling heeft genomen uit een eerder gelezen brochure is
dezelfde betalingsvoorwaarde van kracht.
De deelnemer aan de zomercursus in Torri di Ventimiglia draagt zorg voor betaling en bijschrijving van
het cursus bedrag op de postbank rekening van M.Czn. Dhont binnen 14 dagen na de boeking van de
vliegticket en binnen drie weken na aanmelding en inschrijving voor deze zomercursus door de
deelnemer bij de medewerkster van de docent M. Czn. Dhont. Hierbij is de deelnemer op de hoogte van
alle gegevens aangaande deelname aan deze zomercursus en de door de medewerkster gestelde
betalings- en annuleringsvoorwaarden. De deelnemer is via telefonisch, e-mail of schriftelijk bericht per
post of in mondeling contact met de medewerkster van M. Czn. Dhont in de zin van een mondelinge
overeenkomst gehouden aan deze betalingsregeling. Deelnemers kunnen op advies van de medewerkster
hun eigen verzekeringregeling treffen voor annulering van hun reis en / of cursus.
Annuleringsvoorwaarden voor Zomercursussen:
Art. I. Bij annulering van een zomercursus in het Griekse Vathi en het Italiaanse Torri di Ventimiglia
voor de periode van 70 dagen voor de aanvang van deze cursussen vindt automatisch inhouding plaats
van € 145,- van het reeds betaalde cursus bedrag. Inhouding vindt in dit geval niet plaats wanneer
mondeling een andere overeenkomst tot stand komt tussen de deelnemer en de docent M.Czn. Dhont.
Het eventueel reserveren / doorschuiven van het volledige cursusgeld naar een volgende zomercursus is
hierbij in tegenstelling met 1-daagse en weekendcursussen niet van toepassing. In deze € 150,- zit een
bedrag van € 45, excl. Btw. aan administratie- en organisatorische en derving van inkomsten in. Hierop
kan achteraf geen recht tot reclame volgen door de betreffende ingeschreven deelnemer.
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Art. II. Bij annulering voor de periode van 42 dagen voor de aanvang van hierboven genoemde
zomercursussen vindt automatisch inhouding van € 245,- plaats van het reeds gestorte bedrag. Dit in
verband met mogelijk derving van inkomsten en gemaakte administratie- en andere kosten ten behoeve
van bedoelde deelnemer. Daarbij vindt restitutie plaats van het resterende bedrag van het reeds betaalde
zomercursusgeld. Het reserveren / doorschuiven van het volledige cursusgeld naar een volgende
zomercursus is hierbij in tegenstelling tot 1-daagse cursus en weekendcursussen niet van toepassing. In
deze € 245,- zit een bedrag van € 45, excl. Btw. aan administratie- en organisatorische en derving van
inkomsten in. Hierop kan achteraf geen recht tot reclame volgen door de betreffende ingeschreven
deelnemer.
Art. III. Bij annulering tijdens de periode van 14 dagen voorafgaande aan de aanvang van een
zomercursus vindt automatisch inhouding plaats van het gehele reeds betaalde cursusbedrag voor deze
zomercursus. Daarbij vindt geen restitutie plaats mits er een vervangende deelnemer is die aan alle
verplichtingen voldaan heeft in de plaats van eerder genoemde deelnemer. Restitutie vindt plaats binnen
een redelijke periode i.v.m. het verblijf in het buitenland tijdens deze zomercursus, niet later dan 3
maanden na annulering door de deelnemer. Hierbij wordt een bedrag van € 45,- administratiekosten
ingehouden op het te restitueren bedrag. Hierop kan achteraf geen recht tot reclame volgen door de
betreffende ingeschreven deelnemer.
Uitsluiting van deelname na inschrijving:
Deelname aan deze zomercursussen komt te vervallen als niet aan de betalingsvoorwaarden van het in
artikel I. – II. - III. gestelde wordt voldaan. De gevraagde deelnameplaats in de cursus komt daardoor
automatisch vrij voor nieuw aan te melden deelnemers. De medewerkster van docent M.Czn. Dhont is
niet verplicht deze deelnemer van het verlies van plaatsing in de cursus op de hoogte te brengen. Op het
verlies van deze plaats is geen verhaal op de medewerkster en docent M.Czn. Dhont mogelijk. In
bijzondere gevallen kan via overleg een andere regeling plaats vinden.
Overmacht regeling in geval van verlet door de docent:
Wanneer door verlet, ongeval en/of ziekte van M.Czn. Dhont de zomercursus geen doorgang vindt, zal
gezocht worden naar een adequate vervanging door een collega / docent(e), waardoor de zomercursus
alsnog kan plaatsvinden. In dit geval zal er geen restitutie van zomercursus bedrag plaats vinden. Voor
een ontmoeting van de plaatsvervangende docent en de geplaatste deelnemers zal indien mogelijk zorg
worden gedragen. De plaatsvervangende docent zal voor en tijdens de zomercursus daarmee in dezelfde
rechten en plichten treden als daarvoor de docent M.Czn. Dhont.
Voor annulering van alle cursussen wordt verzocht een schriftelijk bericht te sturen naar het volgende
adres:
Baalder Esch 31 / 7772 JW / Hardenberg - (tel: 0523 – 638 67)
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