
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING. 

 

1. Iedereen met een Zandvoortpas kan in aanmerking komen voor korting.  
Als u gebruik willen maken van de korting moet u een kopie van uw  

 Zandvoort pas bij het formulier inleveren.  
2. De cursussen worden uitsluitend gegeven bij voldoende deelname. Het 

minimale aantal deelnemers beslist Pluspunt en kunt u terugzien op onze 
website. 

3. Er worden geen bevestigingen verstuurd dat de cursus gaat 

starten. Wanneer een cursus niet doorgaat neemt Pluspunt contact 
op met de deelnemer. 

4. De cursist kan zijn/haar inschrijving alleen schriftelijk annuleren. Bij 

annulering van een aanmelding: 1 week voor aanvang van de cursus blijft 
het volledige cursusgeld verschuldigd. Minimaal 2 weken voor aanvang 

van de cursus kan deze schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering 

wordt er € 12,50 administratiekosten berekend. 

5. Na aanvang van de cursus is de cursist het volledige cursusgeld 
verschuldigd. Het cursusgeld wordt alleen terugbetaald indien de cursus 

niet doorgaat en in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de 

directie. Bij afmelding wegens medische redenen tijdens de cursus wordt 
het risico gedeeld. De helft van de cursuskosten wordt standaard in 

rekening gebracht met een minimum van € 20,- wegens 

administratiekosten. Er kan gevraagd worden om een medische verklaring. 
6. Het cursusgeld kan in twee termijnen worden voldaan bij een 

cursusbijdrage boven € 50,--. In verband met de nieuwe Europese 

incassovoorwaarden van de banken is een voorwaarde van deelbetaling 

dat de inschrijving 14 dagen voor aanvang cursus binnen is. 
7. Het cursusgeld kan enkel worden betaald door middel van een 

automatische incasso. Deze wordt 1 week voor start van de cursus 

geïncasseerd. 
8. Tenzij anders vermeld, zijn de studie- en/of materiaalkosten niet bij het 

cursusgeld inbegrepen. 

9. Tijdens schoolvakanties gaat de cursus meestal niet door. Er zijn 

cursussen die wel WEL doorgaan tijdens de schoolvakantie, dit wordt dan 
duidelijk op een cursusavond aan u doorgegeven.  

10.Pluspunt behoudt zich het recht voor een cursus door een andere docent 

c.q. cursusleider te laten uitvoeren dan vermeld of overeengekomen. 
11.Bij niet of niet tijdige betaling van het cursusgeld, komen alle kosten van 

invordering, waaronder ook begrepen de buitengerechtelijke kosten van 

invordering, voor rekening van de cursist. Vanaf het tijdstip waarop de 
cursist met de betaling in gebreke is, wordt het verschuldigde bedrag 

verhoogd met de wettelijke rente. 

12.De door de cursist aan Pluspunt middels het inschrijfformulier verstrekte 

gegevens, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden niet 
aan derden ter inzage gegeven. 

13.Pluspunt Zandvoort is wel verplicht door gemeente Zandvoort de volgende 

kenmerken vast te leggen: (Nieuwkomers, statushouders, laaggeletterd, 
beginnend dementerend, kwetsbare ouderen/ouderen met een 

mobiliteitsbeperking, mensen met een licht verstandelijke beperking). De 

geregistreerde aantallen meldt Pluspunt 2 x per jaar geanonimiseerd aan 



de gemeente. Als u onze voorwaarden accepteert gaat u hiermee akkoord. 
 

14.Pluspunt is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke 

bezittingen. 

15.Pluspunt is niet aansprakelijk voor opgelopen lichamelijk letsel. 
16.In de gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie 

van Pluspunt. 

17.Inschrijven kan ook via onze website: www.pluspuntzandvoort.nl.  

Digitale aanmeldingen gelden als bindend. 
18.Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren voorzien van handtekening 

worden administratief verwerkt. 

19.Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Is een 
groep vol, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Er wordt dan contact 

met u opgenomen. 

20.De docenten werken onafhankelijk van Pluspunt en voeren autonoom hun 
werkzaamheden uit. De docenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud 

en de kwaliteit van de cursus. 

 

http://www.pluspuntzandvoort.nl/

