Lesatelier Lucy de Graaf
Evertsenstraat 15
4461XN GOES 0610813861

Cursuskosten en inschrijfvoorwaarden
1) De cursussen gaan door wanneer zich minimaal 5 cursisten hebben ingeschreven.
2) Inschrijving geschiedt, op volgorde van binnenkomst, door inzending van 1
exemplaar van dit inschrijfformulier voor 11 september 2017. Vanaf dat moment staat u
ingeschreven
3) Het cursusgeld dient in twee termijnen van € 255,- betaald te worden.
4) De betalingen moeten bij de start van de volgende termijn ontvangen zijn. Voor het
cursusjaar 2017/2018 zijn dit de volgende data:
- Vóór 12 september 2017
en
- NA 31 december 2017, maar vóór 15 januari 2018 Banknr.
NL31ASNB 093 296 9593 tnv K.L. de Graaf, vermeldt termijn aub.
5) In de loop van de cursus zal gevraagd worden een bijdrage te leveren voor gemaakte
materiaal kosten. Deze zullen afhankelijk zijn van de gebruikte materialen.Doorgaans
rond de € 25,- (= € 1,66 per les)
6) Bij verzuim of ziekte bestaat er de mogelijkheid de les op een andere cursustijd in te
halen. Dit echter na overleg, omdat er bij sommige opdrachten niet meer dan 2 à 3 extra
leerlingen per les bij kunnen.
7) Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt eerder dan,
het eind van het cursusjaar uitsluitend en alleen indien één van beide partijen aan
de wederpartij bij aangetekend schrijven, of mondeling, mededeelt, de onderhavige
overeenkomst te willen beëindigen en mits een opzegtermijn van minstens één (1)
maand voor een volgende termijn in acht wordt genomen.
Voor het cursusjaar 2017-2018 kunt u dus de cursus beëindigen indien u dit:
Vóór 15 december 2017 meedeelt.
Gewoon wegblijven en niets van je laten horen wordt niet gezien als een opzegging.
8) Proeflessen: Het is mogelijk uzelf of vriend(in) aan te melden voor een proefles. Deze
kan op elke moment van het jaar, in overleg, en is gratis (exclusief materiaalkosten).
Indien men na de proefles wil deelnemen aan de cursus betaalt men de resterende lessen
(à €17,-) tot een volgende termijn.
10) Wijze van betaling: verschuldigde bedragen kunnen overgemaakt worden op
Bankreknr. NL31ASNB 093 296 9593 t.n.v. K.L. de Graaf Middelburg, met vermelding
van: eerste of tweede termijn.

