voorwaarden cursus schilderen

• De schilderlessen zijn geschikt voor zowel beginners als meer gevorderden. De docent
begeleidt iedereen op zijn/haar eigen niveau.

• De cursus wordt in blokken van 18 lessen aangeboden. Het is helaas niet mogelijk om
minder lessen, of losse lessen af te nemen.

• Cursussen gaan door bij minimaal zes aanmeldingen.
• Er wordt gewerkt in groepen van maximaal 10 deelnemers.
• Betaling van het lesgeld geschiedt voor aanvang van de cursus.
• Indien een cursist in de loop van de cursus wordt toegelaten, is betaling verschuldigd
over de nog te volgen lessen tot aan het einde van de cursusperiode.

• Restitutie na aanvang van de cursus is niet mogelijk. Uitzonderingen zijn

overmachtsituaties zoals bijv. verhuizing buiten de regio, langdurige ziekte, of wanneer
de cursus (gedeeltelijk) geannuleerd wordt door de docent.

• Omdat er veel belangstelling is voor de cursus, lukt het niet altijd om iedereen meteen
te plaatsen. Huidige cursisten krijgen voorrang op plaatsing bij de volgende cursus.
Vrije plekken worden aangevuld met nieuwe deelnemers in volgorde van aanmelding.
Mocht er onverhoopt geen plek zijn dan is het mogelijk om op de wachtlijst gezet te
worden. Ook cursisten die besluiten te stoppen, kunnen (indien wenselijk) weer op de
lopende wachtlijst worden gezet.

• Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
• Gemiste lessen kunnen gedurende het blok worden ingehaald op de maandag- of

woensdagavond. Het verrekenen of compenseren van gemiste lessen met het lesgeld
is niet mogelijk.

De persoonsgegevens die verzameld worden, worden enkel en alleen gebruikt ten
behoeve van informatie over en omtrent de schilderlessen en gebeurtenissen rondom
Kunstbreak.
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder expliciete toestemming.
Af en toe wordt er (bijv. tijdens open dagen) beeldmateriaal gemaakt. Dit kan gedeeld
worden op bijv. de website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat uiteraard
aangeven.

