Voorwaarden Everia, voor deelname aan een Cursus of Workshop Babymassage
Inschrijving
Aanmelding vindt plaats via de website van Everia, www.everia.nl . Na ontvangst van het
inschrijfformulier wordt de inschrijving per e-mail bevestigd. Bij voldoende deelname zal de cursus
van start gaan. Is de cursus vol dan kunt u, indien mogelijk, op een andere dag deelnemen.
Inschrijven voor een cursus babymassage is enkel mogelijk door de rechtmatige ouder/verzorger van
het kind. Hierna worden beiden benoemd als “cursist(en)”.
Lestijden
De cursus en/of workshop vindt plaats op de in de agenda benoemde data en tijdstip. Of op de data
die Everia samen met de deelnemer is overeengekomen. Individuele lessen starten op het tijdstip die
in overleg met de deelnemer is afgesproken.
Absentie
Wanneer een les niet kan plaats vinden door afwezigheid van de docent dan wordt u hierover
uiterlijk 1 uur voor aanvang op de hoogte gesteld. De lessen zullen dan, waar mogelijk, een week
later worden voortgezet. Voor cursisten die door kortdurende omstandigheden zelf een les niet
kunnen bijwonen is inhalen van de les niet mogelijk. In de cursus babymassage zal bij elke
bijeenkomst een korte herhaling van het geleerde uit de voorgaande les plaats vinden. Cursist heeft
dan ook geen recht op restitutie (of op een deel) van het cursusgeld.
Beëindiging van de cursus
Annulering van deelname aan een cursus kan kosteloos tot één week voor aanvang van de cursus. Als
er een geldige reden is voor annulering binnen één week voor aanvang van de cursus dan gelden
hiervoor dezelfde regels als bij de tussentijdse beëindiging, zoals benoemd in deze alinea.
Tussentijdse beëindiging met restitutie van de cursus is alleen mogelijk bij onvoorzien aantoonbare,
langdurige ongeschiktheid van de cursist. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de
cursus, zonder geldige reden, wordt 25 % van het verschuldigde cursusgeld in rekening gebracht.
Betaling
Het verschuldigde lesgeld dient uiterlijk op de eerste lesdag contact te worden voldaan of anderzijds
voor de eerste les te zijn ontvangen op het door Everia opgegeven rekeningnummer. Bij uitval, van
docent of de cursist(en), met een geldige reden zoals benoemd in deze voorwaarden, zal het
cursusgeld aan u teruggestort worden. Workshops mogen bij aanvang van de les, vooraf, contact
betaald worden. Cadeaubonnen zijn tot een jaar na dato van afgifte geldig.
Aansprakelijkheid
Tijdens deelname aan een cursus draagt de ouder/verzorger ten alle tijden zelf de
verantwoordelijkheid voor zijn of haar kind. Everia stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of
letsel van cursist(en), alszijnde ouder en kind. Dit geldt ook voor vermissing en/of beschadiging aan
eigendommen van de cursisten. De cursus mag niet gezien worden als vervanging voor medische
zorg.
Lesmateriaal
Het lesmateriaal mag enkel en alleen voor eigen gebruik ingezet worden.
Wijzigingen
Everia streeft er naar om wijzigingen slecht één keer per jaar door te voeren.
Dit zal rond de jaarwisseling zijn, echter wanneer noodzakelijk behouden wij ons het recht voor om
wijzigingen eerder door te voeren. Waar mogelijk zal dit aan u medegedeeld worden.

