Algemene voorwaarden
waaronder betalings- en
annuleringsvoorwaarden
workshops en cursussen
U kunt zich opgeven voor een
workshop of cursus door het invullen
van het inschrijfformulier en per mail
te verzenden, naar
dezonneakker@gmail.com
Opsturen per post kan ook naar:

laatste 2 weken voor aanvang van de
cursus dient het gehele bedrag te
worden betaald. In alle andere
gevallen, indien geen gebruik wordt
gemaakt van korting, dient het
volledige bedrag uiterlijk 2 weken voor
aanvang van de cursus bijgeschreven
te zijn op het volgende
rekeningnummer;
NL 95 RABO 0367 4574 31
T,n.v I.R. Schötz
o.v.v workshop/of cursus bij
De Zonneakker + naam deelnemer

De Zonneakker
t.a.v. Isolde Schötz
Bredeweg 26
9922 tb Westeremden

Mobiele telefoons dienen tijdens de
lessen c.q. workshops uit te staan.
Indien echt nodig mag de trilfunctie
aan.

U krijgt een bevestiging per mail. Na
(aan) betaling is de inschrijving
definitief. Voor een workshop geldt: u
betaald het volledige bedrag uiterlijk 8
dagen voor aanvang. Mocht een
workshop onverhoopt niet doorgaan
vanwege ziekte of anders mijnerzijds,
krijgt u uw geld geretourneerd.

Bij alle lessen geld ; genoemde prijs is
inclusief – alle materialen,
grondstoffen en verpakkingen, plus
koffie/ thee

Voor een cursus geldt: er wordt 10%
korting gegeven wanneer men uiterlijk
1 maand voor aanvang van de cursus
betaald heeft. Na ontvangst van uw
ingevulde inschrijfformulier, ontvangt
u van ons een nota, inclusief de 10%
korting. Daarop staat tevens vermeld
de uiterste betaaldatum. Wanneer u
een verzoek indient voor gespreide
betaling, zal in overleg, via de mail,
een regeling worden bepaald en
aangegeven zoals overeen is gekomen.

Inschrijfformulieren per post; vergeet
niet uw volledige e-mailadres te
vermelden!!

Annulering (alleen mogelijk bij een
cursus). Bij annulering tot 1 maand
voor de cursus ontvangt u het bedrag
retour minus € 20,-administratiekosten. Dit geldt
uitsluitend voor cursussen – een reeks
van lessen. Bij annulering binnen de

Heeft u een les gemist, om wat voor
reden dan ook, volgt er geen restitutie
van gelden.

