Algemene voorwaarden
Overeenkomst tussen Atelier Beatrix Frederiks en cursist.
Lessen worden gehouden vanaf september t/m mei/juni.
Deze worden gehouden in blokken van 10 weken met automatische
verlenging.
Betaling geschied per bank of contant bij de eerste les van een blok.
Gemiste lessen door vakantie cursist tussentijds dienen doorbetaald te
worden, ook aan het einde van het seizoen!
Lessen kunnen ten alle tijden ingehaald worden.
Opzegtermijn: 2 weken voor eindigen lesblok ( les 8 ) bij niet opzeggen start
automatisch het volgende blok van 10 lessen en dient het volledige bedrag
van de cursus betaald te worden.
Les uren: maandag t/m donderdag 2,5 uur.
Er bestaat altijd een mogelijkheid lessen in te halen in hetzelfde ‘blok’ van 10
weken, lessen worden niet doorgeschoven!
Cursisten: Door de corona maatregels kunnen er maximaal 3 personen in
het atelier. Een vierde zou kunnen, dan worden de lessen opgedeeld: 1 x in
de vier weken, is het een online les, dus drie lessen in het atelier, 1 les online.
Zo rouleert iedereen.
Dit geld niet voor de avonden, daar blijft het maximaal drie personen.
De kosten: € 210,- per 10 lessen, exclusief materiaal
Maandelijkse betaling van € 75,- in overleg, na het seizoen worden
maanden/lessen verrekend.
Kosten voor een halve blok ( 5 lessen ) € 125,Losse lessen € 22,50
Annulering: tot 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos.
Tot één week van te voren kan je annuleren minus een bedrag van € 25,administratiekosten.

Daarna dient het gehele bedrag betaald te worden.
Bij annulering van de cursus tussentijds, vindt geen restitutie plaats.
Locatie: Zomerkade 314, 1273 SW Huizen
Deelname aan de cursus vindt plaats op eigen risico.
BF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken, in het
atelier of in het appartementencomplex.
Maximaal 2-3 personen per les.
Bij verkoudheid, hoesten en/of koorts in ieder geval thuis blijven!
Als Beatrix verhindert is, zal zij de mogelijkheid bieden de les(sen) zo
spoedig mogelijk in te halen, of worden de lessen ‘doorgeschoven’.
De overeenkomst komt tot stand doordat de cursist akkoord gaat met deze
algemene voorwaarden, inschrijﬀormulier ondertekent, hetzij digitaal of op
papier, of door bevestiging per email verzonden aanmelding.
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