VRIJE ACADEMIE NIJMEGEN, sectie edelsmeden
Inschrijvingsformulier

ingevuld RETOUR s.v.p. via mail of per post

Achternaam .......................................................................................................................
Voornaam
........................................................................................................... M/V
Adres
.......................................................................................................................
Postcode
............................
Woonplaats ........................................................................
Geboortedatum .....................................................................
Telefoon
................................................
E-mail
………………………………………………………………………………………………………………
Wenst deel te nemen aan de cursus edelsmeden, in de smederij van de Lindenberg, in het schooljaar
2017-2018:
docent : Ulrike Rood
O Op maandagmiddag 15:30 – 18:00 uur OF
O Op maandagavond 19:00 – 21:30 uur (aankruisen op welk dagdeel je de cursus wilt volgen)

11 en 25 september 2017

5 en 19 februari 2018

9 en 23 oktober 2017

5 en 19 maart 2018

6 en 20 november 2017

9 en 23 april 2018

4 en 18 december 2017

14 en 28 mei 2018

8 en 22 januari 2018
cursuskosten: € 382,50 voor 18 lessen in seizoen 2017- 2018. Te voldoen vóór 1 september 2017
(bij betaling in termijnen: 1e termijn van € 191,25 vóór 1 sept 2017 en 2e termijn van
€ 191,25 vóór 10 januari 2018)
Rekening nummer : NL55 RABO 0144 5278 04
t.n.v. : Ulrike Rood
Mulder 32, 6641 GP Beuningen
Telefoonnummer: 06 – 47 69 08 02
E-mail: ulrikerood@gmail.com
 Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden. (Zie volgende pagina)

Plaats..........................

Handtekening...................................

Datum.................................................

ALGEMENE VOORWAARDEN Lessen edelsmeden Vrije Academie Nijmegen
Wijze van betalen cursussen: Met deze inschrijving verplicht de cursist zich tot
betaling van de volledige cursuskosten aan de docent, al dan niet in termijnen,
voorafgaand 3 weken voor de eerste lesdag van de betreffende termijn.
Bij inschrijving tussentijds, betaal je naar rato van de nog resterende lessen
voor dat cursusjaar.
In overleg met de docent kan in termijnen betaald worden, met dien verstande dat
de betaling plaats vindt 3 weken vóór het ingaan van de nieuwe termijn.
Geld terug. Alleen bij omstandigheden van overmacht kan in overleg restitutie
plaatsvinden van een deel van het lesgeld. Privé vakanties e.d. worden niet tot
overmacht gerekend. Tijdens de reguliere schoolvakanties is er geen les
geprogrammeerd.
Als aan het einde van het schooljaar blijkt dat (buiten de vakanties en vrije dagen
om) door ziekte of verhindering van de docent of noodgedwongen sluiting van de
werkplaats meer dan twee lessen zijn vervallen (op basis van een lesschema van 30
lessen per jaar), ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen.
Als een docent verhinderd is, probeert de docent een vervangend docent in te
zetten of vindt, in overleg met cursisten, een vervangende les plaats op een nader
overeen te komen tijdstip.
Het inzetten van een andere docent, een vervangende les of je eigen verzuim
leidt niet tot restitutie.
Afmelding voor een les: niet verplicht maar het is prettig voor een docent om te
weten of een cursist verhinderd is en niet komt. Achteraf laten weten is geen
bezwaar.
Onvoldoende inschrijving op een cursus: De docent behoudt zich het recht
voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. De minimale
groepsgrootte is 10, maximaal is 14 cursisten. Dit wordt uiterlijk een week voor de
startdatum van de cursus besloten. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval
uiteraard geen cursusgeld verschuldigd en cursusgeld dat al betaald is, wordt
gerestitueerd. De cursist kan ervoor kiezen in een andere groep ingedeeld te
worden, maar is daartoe niet verplicht door zijn inschrijving op de cursus die
geannuleerd werd.
Aansprakelijkheid: De docent is niet aansprakelijk voor schade aan personen en
/ of eigendommen, of voor de kosten die cursisten moeten maken voortvloeiend uit
ongevallen al dan niet ontstaan door verkeerd gebruik van materialen,
gereedschappen, chemicaliën of machines. Evenmin is de docent aansprakelijk voor
diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door de docent
georganiseerde cursussen, workshops, opleiding en andere activiteiten.

