
ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN 2020-2021 

 

Artikel 1 INSCHRIJVING  

• Inschrijven via de website www.bernadetschouten.nl  

• Inschrijving via persoonlijk contact 

Artikel 2 JAARCURSUS EN KORTE CURSUS 

• In deze algemene bepalingen en voorwaarden wordt verstaan onder: 

jaarcursus: een cursus die circa 38 lessen duurt 

korte cursus: een cursus niet zijnde een jaarcursus 

• Een jaarcursus wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de cursist uiterlijk 1 juni van het 

betreffende jaar opzegt. Indien stilzwijgend wordt verlengd, geldt een opzegtermijn 

van een maand.  

• Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren (eventueel adres en  
e-mailadres vermelden). Je ontvangt een bevestiging van de afmelding, schriftelijk of 

per mail 

• Een korte cursus loopt af op de einddatum.  

• Voor beide cursussen geldt dat tussentijdse opzegging en restitutie niet mogelijk is, 

behalve in de volgende gevallen:  
- indien dit van tevoren schriftelijk is overeengekomen;  

- verhuizing buiten het werkgebied van BSD, in welk geval een bewijs van uitschrijving 

moet worden overgelegd;  

-medische redenen, in welk geval een verklaring van een arts moet worden overlegd.  

* Indien een les uitvalt bestaat er geen recht op restitutie. Dit ontstaat pas vanaf de derde  

uitgevallen les per seizoen.  

* Indien Bernadet Schouten tussentijds een cursus beëindigt, is er recht op restitutie naar rato.  

* Ziekmelden of afmelden voor een les graag via mail info@bernadetschouten.nl  of 

telefonisch: 06 58002258  

 

Artikel 3 PLAATSING 

Na inschrijving  via de website ontvang je een bevestiging van inschrijving, waarin 

beschreven: de vermelding van de startdatum, tijdstip en plaats van de cursus. 

  

Artikel 4 BETALINGSWIJZE 

 

Je kunt het lesgeld op 3 manieren voldoen: 

- Betaling contant 

- Betaling in 3 termijnen (1e voor 4 maanden en 2e en 3e voor 3 maanden) 

- Betaling ineens door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL64INGB0007925417  

t.n.v.  BernadetSchoutenDans o.v.v. naam en de cursus waaraan wordt deelgenomen. 

 

De betaling dient te gebeuren binnen 10 dagen na inschrijving. Betaalt u in termijnen dan zijn de 

betalingsdata als volgt: 

o 1e termijn binnen 10 dagen na inschrijving 

o 2e termijn vóór 1 januari 2021 

o 3e termijn vóór 1 april 2021 

Bij te late betaling moeten wij helaas € 5,00 administratiekosten in rekening brengen. 

Let op! 

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.  

http://www.bernadetschoutendans.nl/
mailto:info@bernadetschouten.nl


 

Artikel 5 KORTINGEN  
 

voor het volgen van 2 lessen: 10%      

 

voor het volgen van 3 of meer lessen: 15%  

Studenten: 25% 
 

 

NB: Indien er meerdere leerlingen uit één gezin (woonachtig op hetzelfde adres) les(sen) volgen, 

krijgt elke leerling uit dat gezin 10% gezinskorting. Als 1 lid van het gezin al korting heeft voor het 

volgen van meerdere lessen dan vervalt de gezinskorting voor die betreffende leerling. 

Tegemoetkoming in de cursustarieven: De meeste gemeenten kennen een regeling inzake 

tegemoetkoming in de cursustarieven. Inwoners van een gemeente moeten dit zelf 

aanvragen bij de eigen gemeente. 

Voor de Gemeente Maastricht geldt de Declaratieregeling voor Kosten voor sociaal culturele 

Activiteiten van de gemeente Maastricht. Voor inwoners van de gemeente Maastricht 

betekent dit, dat onder bepaalde voorwaarden,  achteraf, een tegemoetkoming in het 

cursusgeld door de Sociale Dienst kan worden verstrekt. Cursisten die hiervoor denken in 

aanmerking te komen, dienen zelf met de Sociale Dienst contact op te nemen.  

 

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID 

BernadetSchoutenDans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten als gevolg van 

letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen.  
 

Artikel 7 PORTRETRECHT 

Het kan voorkomen dat foto’s van de lessen worden gemaakt die voor commerciële 

doeleinden geplaatst worden in de krant, website en reclame van BernadetSchoutenDans. 

Als U hier tegen bezwaren heeft laat ons dit dan weten. 

Artikel 8 AVG (Europese Privacy Wetgeving)  

Bernadet Schouten Dans beschikt over de volgende gegevens van de cursisten ten behoeve 

van administratie en communicatie: 

Naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoon, emailadres.  

Deze gegevens worden bewaard in een afgesloten kast in de afgesloten kantoorruimte 

Alexander Battalaan 20. 

Emailverkeer is opgeslagen op de laptop in een door wachtwoord beveiligd programma. 

Bernadet Schouten zal deze gegevens nooit zonder toestemming ter beschikking stellen aan 

derden. 

 

 

 

 

Deze algemene bepalingen en voorwaarden gelden vanaf datum inschrijving  KVK 27232980 
Zuid Limburg  

 


