Algemene Voorwaarden De Lichtschool

De Lichtschool is onderdeel van Studio Valentijn, ingeschreven bij de KVK onder nummer 30237077,
heeft de volgende Algemene Voorwaarden opgesteld, waarmee de cursist(e) zich bij inschrijving
akkoord verklaart;

Annulering
Indien de cursist de deelneming aan de cursus wenst te annuleren, geldt de volgende regeling:
annulering in de bedenktijd is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving (De bedenktijd stopt na aanvang
van de cursus) en de cursist krijgt het cursusbedrag retour. Bij annulering na 14 dagen wordt 50% van
het cursusbedrag in rekening gebracht. Annulering kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus,
indien bedenktijd van 14 dagen is verstreken. De termijn voor retourbetaling is 2 weken. Annuleringen
dienen schriftelijk en aangetekend te worden verzonden aan de administratie van De Lichtschool ,
Eendrachtlaan 43 , 3621DE Breukelen.

Betaling
De betaling vindt direct online plaats ofwel per factuur voor aanvang van de workshop, opleiding of
cursus. Als betaling uitblijft dan kunnen wij een beroep doen op een incassobureau. Jij dient alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs dienen te maken als de
betaling uitblijft.

Vervanging
Als wij door ziekte of overmacht geen cursus kunnen geven, staat het ons vrij om de cursus in overleg
te verplaatsen naar een andere datum.

Verplaatsing of annulering
In geval van onvoldoende deelnemers kunnen wij een cursus verplaatsen naar een andere datum of
annuleren. Een cursistengroep bestaat uit minimaal 8 personen. Mocht de cursus zijn volgeboekt of
worden geannuleerd dan volgen de volgende opties: ofwel de inschrijver krijgt de mogelijkheid
aangeboden in een volgende cyclus de cursus te volgen, ofwel de inschrijver krijgt het cursusgeld
retour. De termijn voor retourbetaling is 2 weken.
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Aansprakelijkheid
Ben je ontevreden over een door ons geleverde dienst, dan doen wij ons uiterste best om daar samen
met jou uit te komen. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dat het overeengekomen factuurbedrag
voor die dienst. Onze aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat onze
verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is onze
aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.
De cursist is verplicht een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) af te sluiten.
Wij zijn niet aansprakelijk van schade die door de cursist is veroorzaakt en waardoor De Lichtschool
op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Ook valt de
aansprakelijkheid voor ongevallen die de cursisten tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen,
excursies, uitstapjes e.d. overkomen, buiten de verantwoordelijkheid van de school.
De Lichtschool stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken en/of beschadigingen van
eigendommen van de cursist

Intellectueel eigendom
Al het lesmateriaal, werkboeken, lesopdrachten, digitaal beeldmateriaal wat gebruikt wordt in onze
lessen, hebben wij zelf ontwikkeld, hiervan zijn wij de enige auteursrechthebbende. Deze werken
mogen niet worden verspreid of gekopieerd. Teksten in nieuwsbrieven en op onze website mogen niet
worden verspreid of verveelvoudigd.

Geheimhouding
Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met jouw (bedrijfs)gegevens.
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