LEVERINGSVOORWAARDEN
CURSUS KLAVERTJE DRIE ‘HOE ONZE ERVARING WERKT’

Partijen komen het volgende overeen:
Klavertje Drie verplicht zich ertoe de Cursist de cursus aan te bieden en zal de volgende
werkzaamheden verrichten, na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier:
– Het per mail toesturen van een bevestiging van ontvangst
– Cursist opnemen in de deelnemerslijst
– Cursist voor de start van de cursus bericht te sturen over de start van de cursus, de wijze van
betalen en de betalingstermijn.
– Klavertje Drie behoudt zich het recht tot een maand voor de eerste cursusdatum om de
cursus te annuleren. De Cursist krijgt hiervan onmiddellijk bericht en krijgt, indien reeds
betaald is voor de cursus, het volledige cursusbedrag gerestitueerd, binnen twee weken na
annulering van de cursus. De Cursist wordt, indien mogelijk, in de gelegenheid gesteld om
deel te nemen aan de volgende uitvoering van dezelfde cursus.
– Cursist behoudt zich het recht tot 14 dagen voor de eerste cursusdatum deelname te
annuleren. Indien reeks betaald wordt het volledige cursusgedrag gerestitueerd. Binnen 14
dagen voor de eerste cursusdatum is dit niet meer mogelijk en 75% van het cursusbedrag
verschuldigd.
– Cursist draagt zorg voor betaling van het cursusbedrag binnen de gestelde termijn.
– Cursist wordt de gelegenheid geboden om bij een gemiste cursusdag, in overleg maximaal 1
cursusdag in te halen tijdens de volgende uitvoering van dezelfde cursus.

Geheimhouding
Klavertje Drie garandeert de Cursist informatie die zij van de Cursist ter beschikking krijgt nimmer
ter beschikking te stellen aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Cursist. Dit zal
per geval bekeken worden.
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Kosten
De kosten voor de cursussen die aangeboden worden door Klavertje drie staan vermeld op de
website: www.klavertjedrie.nu. Prijswijzigingen voorbehouden.

Facturering
De kosten voor de cursus worden gefactureerd uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. Tot die
tijd zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Vanaf 2 weken van te voren gaat de
annuleringsregeling in zoals hieronder beschreven.

Betaling
De betaling dient in één termijn plaats te vinden binnen de in de factuur gestelde betalingstermijn.
Indien gewenst kan de Cursist een factuur of bevestiging van betaling ontvangen. Betaling geschied
door overmaking van het cursusgeld naar de bankrekening van Klavertje Drie, te weten:
rekeningnummer NL04 INGB 0006 7685 11 t.n.v. SG Bader, onder vermelding van de naam van de
cursist en eerste cursusdatum.

Annuleringsvoorwaarden
Tot 14 dagen voorafgaand aan de cursus kan Cursist gratis annuleren. Vanaf 14 dagen voor de eerste
cursusdatum is 75% van het cursusgeld verschuldigd.

Copyrights en eigendomsrecht
Copyrights en eigendomsrecht van aangeleverd materiaal ligt bij de auteurs van de artikelen/het
oefenmateriaal dan wel bij Klavertje Drie. In overleg met de trainers kan materiaal aangewend
worden voor eigen gebruik.
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