Aanmelding
Schooljaar 2018-2019

VIPkaart
Geeft recht op 10 middagen huiswerkbegeleiding of 10 bijlessen
van 45 minuten. Te besteden binnen een periode van 3 maanden
vanaf aanmelding.
Persoonlijke gegevens:
Naam Leerling

Geb.datum

Schooltype VMBO/HAVO/VWO/anders:

Klas:

Voornaam en voorletters ouder/voogd
Achternaam
Straat

Huisnr

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Voor akkoord:
Plaats en Datum
Handtekening

□

Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden (Z.O.Z.)

In te leveren / op te sturen / te mailen aan onderstaand adres:

LEERPERSPECTIEF Studiebegeleiding & Opleiding | Beltrumsestraat 25A 7141AK Groenlo
KVK nr 08120840
| info@leerperspectief.nl

M: 06 36 346 131

Algemene voorwaarden Leerperspectief
1. Bij inzending van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier is
men ingeschreven voor de betreffende begeleiding of cursus. Met de inschrijving
verplicht u zich tot betaling van het volledige abonnement- of cursusgeld.
2. Leerperspectief kan, ongeacht het bepaalde onder 1, afwijzend op een aanmelding
beslissen.
3. Lesmateriaal (readers, etc.) is bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij nadrukkelijk
vermeld van niet.
4. Indien u verhinderd bent dient u Leerperspectief hiervan voor aanvang van de
begeleiding of cursus op de hoogte te stellen. Verhindering geeft geen recht op
restitutie van abonnements- of cursusgeld. Verzuimde lessen worden niet ingehaald.
5. Annulering van de volledige cursus of begeleiding dient per brief of e-mail te
geschieden.
6. Annulering van een cursus na inschrijving geeft geen recht op vermindering dan wel
restitutie van het abonnements- of cursusgeld. Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen dit ter beoordeling van Leerperspectief - kan gedeeltelijke restitutie of ontheffing van
de verplichting tot betaling plaatsvinden. Men is altijd 10% van de cursusprijs aan
annuleringskosten verschuldigd, met een minimum van €50,-. De opzegtermijn
ingeval van begeleiding bedraagt 1 maand, gerekend vanaf het einde van de maand
waarin is opgezegd.
7. Voor de individuele muzieklessen geldt een minimale duur van 3 maanden. Voor deze
lessen zijn de kosten voor klein lesmateriaal en klein onderhoud inbegrepen.
8. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus door Leerperspectief worden geannuleerd.
Reeds betaald cursusgeld wordt in dat geval volledig gerestitueerd.
9. Bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een docent zal zo spoedig mogelijk
voor een vervangende docent worden gezorgd of zal in overleg met de cursist(en) een
nieuwe cursusdatum worden vastgesteld. Leerperspectief is op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
10. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de cursus op een door Leerperspectief
aan te geven wijze. Betaling van begeleiding dient te geschieden op maandelijkse
basis op een door Leerperspectief aan te geven wijze.
11. Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur dan is de cursist
van rechtswege in verzuim en komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
voor rekening van de cursist. Tot de buitengerechtelijke kosten behoren o.a. rente,
administratiekosten en incassokosten.
12. Leerperspectief is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen of de
financiële gevolgen van opgelopen letsel of andere schade tijdens of in verband met de
door haar georganiseerde cursussen en begeleiding.
13. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Enschede.
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