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Parallelcursussen
Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers—het minimum en maximum
aantal deelnemers per cursus staat bij de cursusinformatie—wordt een wachtlijst
aangelegd. Op grond van deze lijst kan Dàt is Grieks voor mij! besluiten een tweede
cursus in te lassen. Wordt deze cursus op een ander tijdstip gegeven, dan geschiedt
eventuele plaatsing in overleg met de desbetreffende cursist(en).
Aanvang cursussen
Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die op de website dan wel op de
inschrijfbevestiging staat aangegeven. U ontvangt daarover geen afzonderlijk bericht.
Adreswijziging
Als u van adres verandert en ook als uw adresgegevens niet juist zijn gelieve daarvan
Dàt is Grieks voor mij! in kennis te stellen.
Duur van de overeenkomst
Na inschrijving is de overeenkomst met cursist geldig tot na afloop van de cursus
waarvoor men zich heeft ingeschreven.
Lesmateriaal
Lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders
staat vermeld. Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen als
min of meer vaststaat dat de cursus doorgaat. De bij het cursusmateriaal vermelde
prijzen geven een indicatie.
Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van alle cursusmaterialen berust bij Dàt is Grieks voor mij! Ook het
eigendomsrecht van alle cursusmaterialen berust bij Dàt is Grieks voor mij! Het
gebruiksrecht ligt bij de cursist.
Vakanties en pauzes
Tijdens de vakanties wordt er geen les gegeven. De vakanties komen zoveel mogelijk
overeen met de vakanties die in het voortgezet onderwijs in de regio gelden. Een les
van vijf kwartier of anderhalf uur heeft geen pauze. Lessen die langer duren worden
halverwege onderbroken door een koffie-/theepauze.
Niet-gegeven lessen
Geplande lessen die, om welke reden ook, niet zijn doorgegaan, worden aan het einde
van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te
houden dat de duur van de cursus met één of twee weken kan worden verlengd.
Evaluatie
Dàt is Grieks voor mij! wil graag geïnformeerd worden over uw ervaringen met de
cursussen, zodat -indien nodig- hierin verbetering aangebracht kan worden. Elke
cursist die daar prijs op stelt, krijgt de gelegenheid een evaluatieformulier in te vullen.
U kunt na de cursus hierom vragen of eventueel het formulier via de website
downloaden en opsturen.

