Algemene cursusvoorwaarden Stichting Kursus Projekt IJsselstein (KPIJ)
Inschrijven
U kunt zich op twee verschillende manier inschrijven voor de cursussen:
1. Direct via de website, dit werkt eenvoudig: ga naar www.kpij.nl, kies een cursus en
volg verder de inschrijfprocedure.
2. Of tijdens de Open Dag/Avond: eind augustus of begin september van het nieuwe
cursusjaar. (zie hiervoor de aankondiging op onze website en flyer)
Twee weken voor het begin van een cursus wordt beslist of een cursus doorgaat. Het
bestuur behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Wij raden u aan uw
lesmateriaal pas aan te schaffen nadat u bericht heeft ontvangen dat de cursus
doorgaat.
Voorwaarden
Wanneer u zich inschrijft voor een van de cursussen van KPIJ, zijn er een aantal
voorwaarden waaraan u zich dient te houden. Door in te schrijven gaat u akkoord met
deze algemene voorwaarden.
a. Voor wie?
Onze cursussen en workshops zijn - tenzij anders aangeven bij een cursus of
workshop – bestemd voor volwassenen.
b. Plaatsing
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als u bent geplaatst voor een
cursus krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. U ontvangt ook bericht (na de
sluitingsdatum van de inschrijving) als u niet bent geplaatst voor een cursus of als
een cursus komt te vervallen. De verstrekte machtiging voor automatische incasso
wordt dan vernietigd, heeft u al betaald met iDeal dan wordt het bedrag teruggestort.
c. Annuleren
Annuleren is alleen mogelijk tot 5 dagen na datum van inschrijving, daarna is de
inschrijving onherroepelijk. Mocht u - om welke reden dan ook – niet kunnen
deelnemen aan de cursus dan betalen wij het cursusgeld en – indien van toepassing de vooraf betaalde materiaalkosten niet terug. Ook de afgegeven machtiging geldt als
onherroepelijk. Wel is het mogelijk in overleg met de KPIJ een plaatsvervanger naar
de betreffende cursus te sturen. (neemt u hiervoor contact op met:
cursusbeheer@kpij.nl).
d. Machtigingen
Eenmalige machtigingen worden voor aanvang van de cursus geïncasseerd,
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dit is uiteraard niet van toepassing op iDEAL betalingen.
e. Materiaalkosten
Bij een aantal cursussen moeten materiaalkosten op de eerste les aan de docent
worden betaald. Zorgt u ervoor dat u het bedrag (contant en gepast) op de eerste les
bij u heeft! In meeste gevallen echter worden de materiaalkosten tegelijk met het
cursusbedrag door de KPIJ geïncasseerd. Als er materiaalkosten aan een cursus
verbonden zijn, wordt bij de cursusomschrijving aangegeven hoe deze kosten
verrekend worden.
f.

Correspondentie
Berichtgeving en correspondentie vindt vrijwel altijd per e-mail plaats. De meeste
van de berichten die u ontvangt (zoals bij inschrijven) worden automatisch
gegenereerd. Houdt uw mailbox in de gaten! De KPIJ is niet verantwoordelijk voor
foutieve e-mailadressen, waardoor correspondentie niet aankomt.

g. Fouten
De informatie op onze website en in de flyer zijn met grote zorgvuldigheid
samengesteld, maar het kan gebeuren dat deze niet helemaal foutloos is.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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