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ALGEMENE  VOORWAARDEN  STUURHUIS  NIEUWKUIJK 

 

 

 

Inschrijven en betalen. 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier met de éénmalige machtiging. Het inschrijfformulier kan uitgeprint worden via onze 
website: www.stuurhuisnieuwkuijk.nl. Inschrijven kan ook op de Open dag. Cursussen van 20 lessen of meer mogen in 2 
termijnen betaald worden. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst en betaling en zijn daarna 
definitief. Na betaling kunt u er dus van uitgaan dat uw cursus doorgang vindt. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan 
ontvangt u uiterlijk een week voor aanvang van de cursus een bericht en stort Creatief Centrum Stuurhuis het betaalde 
cursusgeld volledig terug. Er wordt geen vergoeding gegeven voor aangeschafte materialen en/of gereedschappen. 

Annuleren 

Een cursus kan alleen schriftelijk of per e-mail ( stuurhuisnieuwkuijk@gmail.com ) geannuleerd worden. Tot 3 weken voor 
aanvang van de cursus is annulering kosteloos. In verband met de financiële verplichtingen die Creatief Centrum het 
Stuurhuis op basis van de inschrijvingen aangaat, bent u bij latere annulering het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook 
als u in 2 termijnen betaalt. Het is wel mogelijk dat een plaatsvervanger de cursus volgt. In zeer uitzonderlijke gevallen kan 
het bestuur beslissen om cursusgeld terug te betalen op basis van een gemotiveerd verzoek van de cursist. Een workshop 
kan vanwege de afwijkende verplichtingen die Creatief Centrum het Stuurhuis moet aangaan, niet geannuleerd worden. Het 
is wel mogelijk dat een plaatsvervanger de workshop volgt. 

Voorwaarden overeenkomst. 

Door het aanmelden voor een cursus of workshop verklaart u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Creatief 
Centrum het Stuurhuis. 

Algemene voorwaarden voor Creatief Centrum het Stuurhuis. 

       Algemeen. 

1. Deze voorwaarden zijn bindend voor alle deelnemers aan activiteiten, cursussen en workshops van Creatief Centrum het 
Stuurhuis 

2.  Het cursusjaar loopt van 16 juli tot en met 15 juli. 
 
Aanmelding. 

3. Aanmelden en inschrijven voor een cursus, workshop of een andere activiteit vindt uitsluitend plaats door volledige 
invulling, ondertekening en inlevering/inzending van het inschrijfformulier met éénmalige machtiging voor de inning van 
het cursusgeld. 

4. Het cursusgeld zal 2 weken voor aanvang van de cursus van de door u opgegeven bankrekening worden afgeschreven. 
Na bijschrijving op de rekening van Creatief Centrum het Stuurhuis is de aanmelding/inschrijving definitief. 

5. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 
6. Inschrijving geschiedt voor de duur van de gehele cursus, workshop of activiteit. 
7. Aanmelding/inschrijving, toelating en deelname kunnen op een andere persoon worden overgedragen. 
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8. Wanneer een cursus, workshop of activiteit niet doorgaat of overboekt is, ontvangt de aanmelder/inschrijver daarover 
zo spoedig mogelijk bericht. 

9. Bij een te groot aantal aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij 
de start van de eerstvolgende cursus. 

10. Bij minder dan 7 aanmeldingen gaat een cursus, workshop of activiteit niet door. 
11. Creatief Centrum het Stuurhuis behoudt zich het recht voor een deelnemer, met opgave van redenen de toegang tot een 

cursus, workshop of activiteit te ontzeggen. 
 
Betaling, annulering, restitutie. 

12. Bij aanmelding/inschrijving incasseert Creatief Centrum het Stuurhuis het cursusgeld. Indien, om welke reden dan ook, 
het cursusgeld niet kan worden afgeschreven is men niet aangemeld. 

13. De prijzen voor een cursus, workshop of activiteit staan in de brochure van het betreffende seizoen en staan vermeld op 
de website. De cursusgelden zijn exclusief lesmateriaal, mogelijke modelkosten en eventueel te organiseren excursies, 
tenzij anders vermeld bij de beschrijving van de cursus, workshop of activiteit. 

14. Als Creatief Centrum het Stuurhuis besluit om een cursus, workshop of activiteit niet door te laten gaan, worden 
cursusgelden en andere betaalde kosten teruggestort. Er wordt geen vergoeding gegeven voor aangeschafte 
materialen/boeken/gereedschappen. 

15. Verder wordt alleen in zeer bijzondere gevallen restitutie van lesgeld verleend. Een verzoek dient schriftelijk te worden 
ingediend bij het bestuur. Eventuele restitutie geldt alleen voor de betrokkene. 

16. Een cursus kan alleen schriftelijk of per e-mail geannuleerd worden. Tot 3 weken voor aanvang van de cursus is 
annulering kosteloos. In verband met de financiële verplichtingen die Creatief Centrum het Stuurhuis op basis van 
inschrijvingen aangaat, is bij latere annulering het volledige cursusbedrag verschuldigd.  

17. Een workshop of activiteit kan vanwege de afwijkende verplichtingen die Creatief Centrum het Stuurhuis moet aangaan, 
niet geannuleerd worden. 

18. Indien het cursusgeld niet kan worden geïncasseerd, wordt de cursist van deelname aan de cursus, workshop of activiteit 
uitgesloten. 
 
Cursussen. 

19. Het cursusprogramma en de inhoud van de cursussen zijn opgenomen in de jaarlijkse brochure en op de website 
20. Creatief Centrum het Stuurhuis behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma alsmede in het docententeam 

aan te brengen 
21. Een cursist heeft het recht meerdere cursussen tegelijkertijd te volgen. 

 
Aansprakelijkheid. 

22. De cursist is aansprakelijk voor de aan hem/haar ter beschikking gestelde cursusmaterialen en instrumenten. Eventuele 
schade en/of verlies welk het gevolg zijn van grove nalatigheid of baldadigheid, worden verhaald op de cursist. 

23. Creatief Centrum het Stuurhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van bezittingen van cursisten 
en/of derden, eventuele gevolg- of productschade inbegrepen. (inbegrepen verfschade aan kleding tijdens de cursussen) 
 
Vakanties. 

24. De vakanties vallen samen met de schoolvakanties zoals deze voor de regio zijn gepland. 
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Publiciteit 

25. Af en toe worden foto- of filmopnamen gemaakt voor publicitaire doeleinden. Cursisten die hier niet aan mee willen 
werken, kunnen dat aangeven bij de fotograaf/filmer. Het materiaal waarop zij voorkomen wordt dan vernietigd en niet 
gebruikt. 
 
Onvoorzien 

26. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

 
 
 

 

 

 


