
Algemene deelnamevoorwaarden cursussen en lessen 
 
1.Inschrijven op cursusactiviteiten tekenen en schilderen. 
1.1 Op www.dinylamers.nl staan het actuele aanbod, de kosten en lesroosters vermeld. 
1.2 Inschrijven op cursussen en lessen vindt schriftelijk plaats d.m.v. retournering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Bij 
minderjarige cursusdeelnemers dient het formulier te zijn getekend door een ouder/verzorger. 
 
2. Plaatsing van cursisten. 
2.1 Plaatsingsvolgorde: cursisten worden geplaatst in de opgegeven cursus op volgorde van datum van inschrijving. 
2.2 Persoonsgebondenheid: inschrijving, toelating en deelname is persoonsgebonden en kan niet op een andere persoon worden overgedragen. 
 
3. Betaling cursusgeld. 
3.1 Inschrijvingsovereenkomst en plaatsing: met de ondertekening van het inschrijfformulier of de digitale verzending van het digitale inschrijfformulier via 
internet gaat de cursist (of diens ouder/verzorger) een overeenkomst aan met Diny Lamers. Bij plaatsing van de cursist in de cursus of lessen is de 
overeenkomst definitief en is de cursist de voor die cursus geldende cursusprijs vanaf de eerste les verschuldigd. 
3.2 Voor lesgeld voor doorlopende lessen en kunstzinnige begeleiding ontvangt u maandelijks achteraf een factuur, die binnen 14 dagen voldaan dient te 
worden. Lessen of begeleiding die door de cursist zonder geldige reden worden afgezegd worden in rekening gebracht. 
3.3 Betalingsachterstand: bij betalingsachterstand of uitblijven van betaling van een of meer termijnbedragen wordt, nadat na twee schriftelijke 
aanmaningen nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden, de inschrijving van de cursist eenzijdig beëindigd. De kosten, verbonden aan de invordering 
van het cursusgeld, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, worden verhaald op degene die het cursusgeld moet voldoen.  
 
4. Uitschrijving. 
4.1 Doorlopende lessen of kunstzinnige begeleiding gaan door volgens gemaakte afspraken. Uitschrijving in overleg dient u schriftelijk te bevestigen. 
4.2 Wanneer de cursussen afgerond zijn wordt de cursist uitgeschreven. 
 
5. Tussentijdse beëindiging deelname. 
5.1 De cursist kan de cursusdeelame tussentijds schriftelijk beëindigen. De verplichting tot betaling blijft echter van kracht tot het einde van het lopende 
cursusseizoen of de opgegeven cursusduur, behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn: 
-verhuizing uit de regio; 
-ziekte of ongeval van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen, na overlegging 
van een medische verklaring;  
-indien een cursist een schriftelijk advies van Diny Lamers opvolgt om de cursus of lessen te beëindigen; 
-indien gedurende het cursusjaar wijzigingen in de leslocatie of lestijden worden aangebracht en van de cursist in redelijkheid en billijkheid niet verwacht 
kan worden dat hij/zij op deze wijzigingen ingaat;  
-wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan plaatsvinden. Dit ter beoordeling aan Diny Lamers. 
In deze gevallen wordt de resterende cursusgeldtermijn na een schriftelijk verzoek van de cursist of diens ouder/verzorger gerestitueerd. 
 
6. Restitutie bij ziekte of afwezigheid docent. 
6.1 Bij uitval of ziekte zal Diny Lamers trachten de lessen op een later tijdstip te laten inhalen. 
6.2 Indien het niet mogelijk is de lessen in te halen, vindt bij een lesuitval van 25% of meer, restitutie plaats van het cursusgeld ter zake van de niet-genoten 
lesuren. De restitutie wordt gecrediteerd aan het einde van de cursus of het cursusseizoen. 
 
7. Cursusprijs, lesgeld en reiskostenvergoeding. 
7.1 Op de internetsite www.dinylamers.nl staat per cursus, les of begeleiding de actuele prijs vermeld, eventuele wijzigingen voorbehouden. 
7.2 Cursusgelden zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Voor cursisten jonger dan 21 jaar en aan mensen die gebruik maken van een PGB wordt 
geen BTW in rekening gebracht.  
7.3 Inschrijven voor een gedeelte van een cursus is uitsluitend mogelijk in overleg. 
7.4 Eventuele reiskostenvergoedingen (buiten Boxmeer) zullen in overleg met de cursist worden vastgesteld. 
 
8. Inschrijvingsdrempel. 
8.1 Bij elke cursus geldt een minimum drempel voor inschrijvingen. Diny Lamers behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de cursus 
niet te laten plaatsvinden of deze onder voorbehoud te starten met een nader te bepalen eerste termijn. De cursisten worden hiervan voor aanvang van de 
cursus schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
9. Aansprakelijkheid, klachten. 
9.1 Diny Lamers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de cursussen, lessen of 
activiteiten anderszins. 
9.2 Klachten van cursisten, ouders, begeleiding die niet na een mondeling verzoek zijn verholpen kunnen schriftelijk worden gemeld. U ontvangt daarvan 
een bevestiging en Diny Lamers neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om de klacht te bespreken. 
 
10. Rechten van Diny Lamers. 
10.1 Diny Lamers kan besluiten de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij het niet tijdig betalen van lesgeld of wangedrag. 
10.2 Diny Lamers behoudt zich het recht voor om tot wijziging van de informatie in brochures en op de website over te gaan. 
10.3 In alle gevallen, waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist Diny Lamers gehoord hebbende de betrokken partijen. 
10.4 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist of diens ouder/begeleider zich akkoord met de deelnamevoorwaarden. 
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