ALGEMENE VOORWAARDEN SCHRIJFATELIER
Wie zich inschrijft voor een cursus/workshop van het Schrijfatelier, verbindt zich daarmee
aan onze algemene voorwaarden. Lees ze dus goed door.
INSCHRIJVING EN BETALING
* Met ondertekening en/of elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaart u
zich akkoord met deze voorwaarden en met opname van uw persoonsgegevens in het bestand
van het Schrijfatelier en met vermelding van uw contactgegevens op de groepslijst.
* De cursuskosten dienen voor aanvang van de cursus/workshop te worden voldaan. Pas bij
ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief.
* U ontvangt een factuur voor uw eigen administratie bij aanvang van de cursus/workshop.
* Met de inzending van het inschrijfformulier verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld.
Onze voorkeur gaat uit naar directe betaling. Wij bieden de service van Ideal op onze website.
Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus dienen we uw betaling te hebben ontvangen
op ons bankrekeningnummer NL12 INGB 0004263439 t.n.v. Het Schrijfatelier, Amsterdam.
Heeft u zich korter dan twee weken van tevoren ingeschreven, dient het cursusgeld per direct
te worden voldaan. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
* Indien wij uw betaling op de dag van de eerste cursusbijeenkomst niet hebben ontvangen,
blijft uw overeenkomst met het Schrijfatelier en de daaruit voortvloeiende
betalingsverplichting onverminderd van kracht.
* Bij wanbetaling behoudt het Schrijfatelier zich het recht voor een incassobureau in te
schakelen. Dit wordt van tevoren aangekondigd.
ANNULERING CURSIST
* Als u, na inschrijving, besluit volledig van deelname af te zien, dan geldt de volgende
regeling (ongeacht de reden van annulering):
- vier weken voor de eerste les/workshop, teruggave volledig cursusgeld - twee weken voor
de eerste les/ workshop, teruggave 50% cursusgeld - in de week van de eerste les/workshop:
volledig cursusgeld verschuldigd.
De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.
* Het inschrijfgeld van 30 euro wordt niet gerestitueerd. U ontvangt hiervoor een factuur.
* Annuleringen of wijzigingen kunt u schriftelijk aan ons doorgeven (Schrijfatelier, p/a
Overhoeksparklaan 20 1031 KS Amsterdam) of per e-mail (info@schrijfatelier.nl). U
ontvangt een bevestiging van uw annulering per e-mail.
* Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer u de cursus uit
eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen
risico van de cursist.

ANNULERING SCHRIJFATELIER
* Het Schrijfatelier behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien het aantal
inschrijvingen achterblijft bij de verwachtingen (minder dan vijf deelnemers). Als dat het
geval is ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk bericht, doch uiterlijk een week voor
geplande aanvang van de cursus, en wordt het totale cursusgeld binnen twee weken aan u
terugbetaald.
* In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende
docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald.
RESTITUTIE
* Heeft u om een van voornoemde redenen recht op restitutie van gelden, dan worden deze
binnen twee weken aan u terugbetaald, indien van toepassing na aftrek van het inschrijfgeld.
Terugbetaling vindt plaats op het bankrekeningnummer waarvan wij de betaling hebben
ontvangen.
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