CURSUSSEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN

1. Persoonsgegevens
VOORNAAM:

GESLACHT:

ACHTERNAAM:

GEB. DATUM:

M | V

2. Contactgegevens. Invullen bij 1e inschrijving en wijzigingen.
STRAAT:

HUISNR.:

PLAATS:

POSTCODE:

TELEFOON:

p rivé:

w e rk:

E-MAIL:

INSCHRIJVINGSFORMULIER | CURSUSSEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN

3. Aanmelding activiteit
e v t. s e ri e n r:

OMSCHRIJVING:
STARTDATUM:
BEDRAG:

DAG:
€

TIJD:

Vo o r a d m i n G i m s e l A c a d e m y:
PIN

CONTANT

DATUM:

4. Betaling. Ik kies voor de volgende betalingswijze:
Eénmalige incasso: ik machtig hierbij Gimsel Academy om het bedrag van de activiteit
zoals aangegeven onder 3, af te schrijven van mijn bank
IBAN:
T.N.V.:
PIN OF CONTANT
In geval van niet tijdige betaling behoudt de directie van Gimsel Academy zich het recht voor € 15,00 administratiekosten in rekening
te brengen en de cursist verdere deelname te ontzeggen. Overige te maken buitengerechtelijke kosten als gevolg van wanbetaling zijn
eveneens steeds voor rekening van de ondergetekende.

5. Ondertekening
Ondergetekende stemt in met de
algemene inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in het
cursusprogramma en in essentie
vermeld op achterzijde formulier. z.o.z.

DATUM:
HANDTEKENING:

STUUR DIT FORMULIER NAAR / OF GEEF HET AF AAN DE BALIE VAN
Gimsel Academy, Mariniersweg 9, 3011 NB Rotterdam

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden Cursussen Stichting Oost West
Centrum Rotterdam / Gimsel Academy (hierna te noemen OWCR)
INSCHRIJVEN EN INFORMATIE
Voor informatie over cursussen, workshops of lezingen kun je telefonisch of aan de infobalie van Gimsel terecht.
Inschrijven kan alléén schriftelijk d.m.v. een inschrijvingsformulier. Je kunt tot uiterlijk één week voor aanvang van de
cursus / workshop / les inschrijven. Je kunt pas deelnemen aan een cursus / workshop / les nadat je inschrijfformulier
én betaling is ontvangen. Het afgeven van een incassomachtiging geldt als (voorlopige) betaling.
Schrijf je tijdig in! Extra inschrijfformulieren kun je bij de infobalie van Gimsel verkrijgen.
BETALEN
Indien je het OWCR / Gimsel Academy hebt gemachtigd om jouw cursus- / lesgeld te incasseren, ontvang je wel een
bevestiging van je inschrijving, maar hoef je je geen zorgen te maken om de betaling. Het OWCR / Gimsel Academy zal
het bedrag tijdig, tenminste 2 weken vóór aanvang van de cursus / les innen. Je dient ervoor zorg te dragen dat je jouw
gegevens juist en volledig hebt ingevuld en er voldoende saldo op de rekening staat. Indien je het niet eens bent met de
afschrijving, heb je één maand de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te storten (storneren).
Dit ontslaat je niet van je contractuele verplichting tot betalen; zie ook onder annulering.
Betaling binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus / les kan alléén contant of met PINpas aan de infobalie van
Gimsel. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om het cursus- /lesgeld in 2 termijnen te voldoen. Alle in het
programma vermelde cursusprijzen zijn inclusief BTW.

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ANNULERING, KOSTEN EN RESTITUTIE
Het annuleren van een cursus / les of workshop kan uitsluitend schriftelijk. Tot één maand vóór aanvang van de cursus
of workshop zijn er géén kosten aan de annulering verbonden. Bij annulering tussen één maand en twee weken voor
aanvang zijn wij genoodzaakt 20% administratiekosten in rekening te brengen. Voor alle annuleringen later dan twee
weken vóór aanvang blijf je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Deze annuleringskosten vervallen als je iemand
anders inbrengt die jouw plaats in de cursus of workshop inneemt. Of na het overleggen van een medische verklaring
van een arts. Deze kan tot max. 2 maanden na afloop van de cursus/workshop in behandeling worden genomen.
Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving tijdens een cursus kan geen restitutie worden verleend. Als na overleg
met de desbetreffende docent een cursus niet door kan gaan wegens te weinig aanmeldingen ontvang je hier zo snel
mogelijk bericht over, waarna het betaalde cursusgeld wordt terugbetaald.
INFORMATIE OVER DE LESSEN
Alle door Oost West Centrum / Gimsel Academy geboden lessen worden met de grootste zorgvuldigheid gegeven door
ervaren docenten. Cursisten nemen op eigen initiatief deel aan deze lessen. Indien cursisten niettemin schade of letsel
oplopen voor, tijdens, of na de desbetreffende gevolgde les blijft deze schade geheel voor rekening en risico van de
cursist. Het Oost West Centrum / Gimsel Academy wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake af.
Het inhalen van gemiste lessen kan in het lopende seizoen waarvoor je hebt betaald bij dezelfde docent(e).
Gemiste lessen kunnen dus niet doorschuiven naar een nieuw seizoen of bij een andere docent(e) in een andere serie
worden ingehaald.
OVERIGE VOORWAARDEN
Overige voorwaarden en regels met betrekking tot het volgen van cursussen, workshops en lezingen staan vermeld op
de website van het Oost West Centrum / Gimsel Academy.
www.gimselacademy.nl

