ALGEMENE VOORWAARDEN
Dàt is Grieks voor mij!
Westerdreef 117
2161 GR Lisse
KvK 27336580
BTW NL 1839.95.272.B01
Rabobank Lisse 3365.58.279
IBAN nummer NL 84 RABO
0336 5582 79
BIC RABONL2U
Telefoon: (0252) 413043
Mobiel: 06 52 300 740
E-mail:
petramensomtzigt@gmail.com
Website:
www.datisgrieksvoormij.nl

Privacy Statement
Alle informatie die door geïnteresseerden wordt verstrekt aan Dàt is Grieks voor mij! is
vertrouwelijk en zal met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld.
Vrijblijvend informatie aanvragen
Als u vrijblijvend informatie aanvraagt heeft u geen plichten, maar ook geen rechten.
U bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de cursus. Door vrijblijvend
informatie aan te vragen geeft u slechts uw interesse aan voor de desbetreffende
cursus. Onderstaande cursusvoorwaarden zijn pas van toepassing na definitief
inschrijven voor een cursus.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier dat u op de website van
www.datisgrieksvoormij.nl kunt downloaden. U kunt het eventueel ook telefonisch
aanvragen. Dit zendt u volledig ingevuld en ondertekend aan Dàt is Grieks voor mij!,
Westerdreef 117, 2161 GR Lisse. U mag het ook scannen en mailen naar
petramensomtzigt@gmail.com Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te
worden ingevuld! Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich
akkoord met de algemene voorwaarden. Deze houden onder meer in dat u zich
verplicht het voor de cursus verschuldigde bedrag te betalen op de wijze zoals hierna
is aangegeven.
Wijze van betaling
Na inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging en een factuur. Deze factuur gelieve
uitsluitend via bankoverschrijving op IBAN nummer NL 84 RABO 0336 5582 79
t.n.v. P.M.Mens-Omtzigt o.v.v. factuurnummer te willen voldoen waarna u definitief
Bedenktermijn
Er geldt bij inschrijving een bedenktijd van 14 dagen.
Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het
volledige cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling van het cursusgeld vindt plaats indien
u uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de cursus van deelname afziet. Bij een kortere
termijn dan 3 weken, maar vóór aanvang van de cursus, dient u een schriftelijk
verzoek tot restitutie, onder opgaaf van redenen, te zenden aan Dàt is Grieks voor
mij! Is de cursus eenmaal begonnen, dan vervalt voor de cursist die de cursus staakt of
onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel. In geval van
restitutie zal Euro 25,00 aan administratiekosten in mindering gebracht worden.
Restitutie vindt binnen 10 dagen plaats
Annulering
Dàt is Grieks voor mij! kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door
laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten uiterlijk één week voor
de aanvang van de cursus bericht en wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. Bij
onvoldoende belangstelling kan Dàt is Grieks voor mij! eventueel een voorstel doen tot
aanpassing van de cursusduur of de cursusprijs.

