
     
 

Voorwaarden betreffende inschrijving en betaling 

 
1.1 I.v.m. de mogelijkheid van een hernieuwde “Lock down”, waarbij zowel het aanbieden van- , 

     als het deelnemen aan cursussen van overheidswege wordt verboden, zijn tijdelijk de volgende 

     voorwaarden van kracht:  

1.2 Een cursus bestaat uit 16 wekelijkse lessen over de periode van eind augustus tot de 

      Kerstvakantie, en 16 lessen van begin februari tot eind mei. 

1.3 Het streven is om per cursus 16 lessen te geven, maar dat aantal kan nu niet worden 

      gegarandeerd.  

1.4 Door deelname aan de cursus verplicht de deelnemer zich tot deelname aan de volledige 

     periode en derhalve tot betaling voor een hele cursusperiode.  

1.5 Betaling kan in twee termijnen plaats vinden. De eerste termijn dient uiterlijk twee weken voor 

      aanvang van de cursus te zijn voldaan, de tweede termijn twee weken voor de achtste les van 

      de eerste termijn. 

1.6 Als overheidsmaatregelen worden afgekondigd, waardoor het geven en volgen van cursussen 

      verhinderd wordt  

      # vóór maandag 7 september, dan vindt volledige restitutie van de eerste termijn van het 

      cursusgeld plaats.  

      # op of na maandag 7 september, dan vindt geen restitutie van de eerste termijn van het 

      cursusgeld plaats.  

      # vóór maandag 02 november, dan vindt volledige restitutie van de tweede termijn van het  

      cursusgeld plaats.  

      # op of na maandag 02 november, dan vindt geen restitutie van de tweede termijn van het 

      cursusgeld plaats.  

 

reservering 

2.1 In een brief/email wordt bevestigd dat er een cursusplaats voor je is gereserveerd.  

2.2 De reservering wordt definitief zodra de eerste termijn van het cursusgeld is overgemaakt op 

      IBAN: NL80 ABNA 0612 1312 97 t.n.v. AP Hofman Shiatsu 

      onder vermelding van naam en factuurnummer.  

2.3 De reservering geldt tot twee weken voor aanvang van de cursus.  

2.4 Als veertien dagen voor aanvang van de cursus geen geld is ontvangen, dan kan de cursusplaats 

      aan een ander worden toegewezen.  

 

annulering  

3.1 Bij tijdige annulering, meer dan veertien dagen voor aanvang van de cursus, wordt de 

      betaling gerestitueerd.  

3.2 Bij annulering gedurende de veertien dagen voorafgaand aan de eerste cursusdag wordt de 

      betaling gerestitueerd, met inhouding van een bedrag van €35,- voor gemaakte kosten.  

3.3 Bij annulering op, of na de eerste cursusdag vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

 

inhalen 

4.1 Voor de wekelijkse cursussen DO-IN geldt:  

     Gemiste lessen kunnen, in overleg en indien mogelijk, worden ingehaald op een ander tijdstip,  

     in hetzelfde seizoen van de cursusperiode.  

4.2 Eenmalige workshops kunnen, indien gemist, niet worden ingehaald. 


