Inschrijfvoorwaarden cursussen Cor Links
Algemene voorwaarden
1. Inschrijven
Aanmelding is mogelijk via het inschrijfformulier. Wanneer de inschrijving ontvangen is, wordt dit zo
spoedig mogelijk bevestigd per e-mail of anders per post.
Bij plaatsing verbindt de lesgeldplichtige zich voor het gehele cursusjaar of bij latere plaatsing voor
de periode die nog binnen dat cursusjaar valt.
2. Cursusjaar
Het cursusjaar begint direct na de zomervakantie en eindigt met de zomervakantie.
3. Continuering van de lessen
Voor elk volgend cursusjaar dient steeds opnieuw te worden ingeschreven. Hierover ontvangen de
bestaande cursisten tijdig bericht.
4. Het plaatsen en roosteren van de cursisten
Vanaf medio juni wordt gestart met het (her)plaatsen van de cursisten. Cursisten die al les hadden,
worden met voorrang geplaatst, mits zij zich vóór 15 juni hebben heringeschreven. Daarna vindt, op
volgorde van inschrijvingsdatum, de inschrijving van nieuwe cursisten plaats. Geplaatste cursisten
ontvangen een plaatsingsbevestiging.
Indien een cursist, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt de cursist op een
wachtlijst gezet.
Bij de eerstkomende gelegenheid wordt de cursist dan bij voorrang geplaatst.
5. Wijze van betaling
De lesgeldplichtige ontvangt na aanvang van het cursusjaar een factuur, waarvan 50% binnen 14
dagen moet worden voldaan.
De tweede termijn van het lesgeld vervalt per 25 januari.
De lesgeldplichtige ontvangt tijdig een factuur.
Bij plaatsing ná 1 januari wordt het lesgeld tot het einde van het cursusjaar in één termijn in rekening
gebracht.
De betaling van deze termijn dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
De vervaltermijn is tevens verzuimtermijn, zodat geen ingebrekestelling is vereist.
Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting
bestaan voor het volledig bedrag van de cursus. Zulks is ook het geval wanneer nog niet alle
betalingstermijnen zijn voldaan.
6. Betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand behoudt Cor Links zich het recht voor de lessen niet langer te continueren,
zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is
voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald.
Alle kosten die voortvloeien uit niet tijdige betaling, zowel de buitengerechtelijke kosten als
gerechtelijke kosten, welke tenminste 10% van het verschuldigde bedrag belopen, komen ten laste
van de lesgeldplichtige.
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7. Afwezigheid / vervanging van de docent
Lessen die wegens afwezigheid van de docent uitvallen, worden in principe niet ingehaald.
Cor Links garandeert bij een jaarcursus echter dat in een cursusjaar tenminste 87,5% van de
aangeboden lessen worden gegeven.
Mocht dit aantal lessen niet kunnen worden aangeboden, doordat Cor Links in gebreke blijft, dan
heeft de cursist recht op restitutie voor het aantal lessen minder dan voornoemde 87,5%.
In voorkomende gevallen wordt gestreefd naar vervanging van de docent.
8. Publicatie van cursusprijzen
Aan de publicatie van cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden
nadrukkelijk voorbehouden.
9. Privacy persoonsgegevens
Cor Links neemt gegevens van de cursisten op in een bestand. Op grond van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens zullen deze niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
10. Aansprakelijkheid
Cor Links kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed
(kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van leerlingen/derden in of
nabij de leslokalen en gebouwen waar de cursussen of afgeleide activiteiten plaatsvinden.

www.corlinks.nl
Telefoon: 06 - 44 19 33 33
Email: info@corlinks.nl

KvK Tilburg: 57637547
BTW nr: NL054120160B01

Triodos Bank: 19.76.09.910
IBAN: NL26 TRIO 0197 6099 10

