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Aanmelding kan alleen plaatsvinden door een volledig ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat men akkoord met de
aanmelding- en betalingsvoorwaarden.
U werkt in lesblokken van 6 lessen van 1 ½ uur.
Na een lesblok kunt u altijd stoppen, behalve bij een combinatiepakket of
maatpakket.
U krijgt een persoonsgebonden certificaat als het lesmateriaal goed doorlopen
is.
In verband met de intensieve planning kan een cursist alleen in overleg
afwijken van de overeengekomen lesplanning.
Afmelding 24 uur van tevoren, mochten wij niet aanwezig zijn dan kunt u de
voice-mail inspreken. (0165-546632), of stuur een e-mail
(info@kleinecomputerschool.nl).
Bij afwezigheid zonder bericht vervalt de les.
U kunt u de les inhalen binnen de duur van de cursus.
Bij een te kleine groep behoudt de Kleine Computerschool het recht om deze
groep te ontbinden, mits de cursisten op een ander tijdstip geplaatst kunnen
worden.
Bij afname van meerdere lesblokken kan de cursist, als het eerste lesboek
doorlopen is, het volgende boek mee krijgen. Per lesblok niet méér dan één
lesboek.
Ter verdieping van de aangeboden lesstof kan de cursist extra materiaal, te leen,
aangeboden worden.
Verzuim van lessen geeft u géén recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling
van cursusgeld.
Middels ondertekening van de inschrijving en/of offerte geeft men automatisch
aan in te stemmen met de cursusvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
• De all-in prijzen staan vermeld in de folder en/of offerte.
• De rekening dient 2 weken na factuurdatum overgemaakt te zijn.
Incasso
• Wanneer niet volledig aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan, volgt de
eerste aanmaning.
• De 2e aanmaning wordt vermeerderd met €12,00 administratiekosten.
• Hierna wordt de vordering, vermeerderd met de geldende incassokosten en
wettelijke rente, dadelijk uit handen gegeven aan het
Gerechtsdeurwaarderkantoor.
De kosten daaraan verbonden zijn voor rekening van de cursist of het bedrijf.
• De cursist blijft hoofdelijk verantwoordelijk.
Algemeen
• De Kleine Computerschool is slechts verantwoordelijk te houden voor de
inhoud van de cursus.
• De Kleine Computerschool is niet aansprakelijk voor schade in welke
vorm dan ook.
• De Kleine Computerschool is vrijgesteld van BTW.

