
ALGEMENE INSCHRIJF EN BETALINGSVOORWAARDEN
VOOR CURSUSSEN & WORKSHOPS

In het kader van de Wet Persoonsregistratie worden de verstrekte persoonsgegevens 
in Aina haar geautomatiseerde cursistenadministratie opgenomen. Het doel van deze 
administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens en 
cursusgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de 
administratie en logistieke functies. De verstrekte persoonsgegevens worden niet 
verstrekt aan derden.

Bij deelname aan de cursus / workshop verklaart u zich akkoord met deze algemene
voorwaarden.

1. Inschrijving: De inschrijving geschied door het volledige naam, adres en 
contactgegevens door te geven aan Aina. 
2. Bevestiging van inschrijving: Elke cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging 
met gegevens met betrekking tot de aanvang van de cursus / workshop en betaling 
van het lesgeld.
3. Cursus- / workshop -geld: De cursus- / workshopgeld kan contant betaalt worden 
voor aanvang van de les of op vertoon van de bankafschrift waar het gewenste bedrag
van te voren is overgemaakt op rekening NL44     INGB 0008 0638 08 ten name van A.M.
Scheerhoorn-Olaussen onder vermelding van naam en welke cursus/workshop. Alle 
prijzen zijn inclusief 21% BTW. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn 
persoonsgebonden en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor wordt 
ingeschreven. 
4. Wijzigingen in het aanbod: Aina heeft het recht om afwijkend over de inschrijving 
te beslissen wanneer de cursus / workshop vol is, bij onvoldoende belangstelling de 
betreffende cursus workshop te annuleren, en de cursus / workshop door andere 
docent(en) te laten geven dan vermeld. 
5. Cursus- / workshop -regels: Deelname aan de cursus / workshop gebeurt op eigen 
risico. De docent draagt geen verantwoordelijkheid voor lichamelijke of materiele 
schade, zoals aan kleding. Iedere cursist dient zich te onderwerpen aan alle besluiten 
en maatregelen die Aina in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist zich 
tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de 
les, zonder restitutie van het lesgeld, en de volgende lessen worden geweigerd. 



6. Lesuitval: Indien er lessen uitvallen door omstandigheden als bijvoorbeeld ziekte 
van de docent en deze niet kunnen worden ingehaald of vervangen, dan volgt over 
het verschil restitutie van cursusgeld. De berekening en betaling van restitutie vindt 
plaats na het einde van de cursus. Voor restitutie geldt een minimumbedrag van € 
15,-. Idem dito workshops. 
7. Tijdsduur cursus / workshops voorwaarden: De cursusvoorwaarden gaan in op het
moment van het starten van de cursus en eindigt wanneer de cursus beeindigd is. 
Afzonderlijke proeflessen, privé-lessen, of workshops horen tijdens de uitvoering tot 
deze voorwaarden. 
8. Voortijdige beeindiging van een cursus / workshop: Annulering van een cursus / 
workshopovereenkomst kan kosteloos geschieden mits per aangetekende brief en 
deze tenminste 1 week vóór aanvang van de cursus door Aina is ontvangen. Na deze 
periode is geen restitutie mogelijk.
9. Geschillen: Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de 
overeenkomst waarop deze cursusbepalingen van toepassing zijn of de betreffende 
cursusbepalingen en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische 
aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde 
Burgerlijk Rechter. 
10. Portretrecht: Aina laat soms foto/film- reportages maken van cursussen, 
workshops, voorstellingen en uitvoeringen. De opnamen kunnen gebruikt worden 
voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Bij deelname aan de 
activiteiten verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt 
schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. 
11. Overige bepalingen: Alle gegevens die in de folder en de web-site staan vermeld, 
worden geacht tot deze algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden te behoren. Alle
aanbiedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de informatie op de folders
en op de web-site kunnen geen rechten worden ontleend. Er is geen automatische 
koppeling tussen de administratie en de web-site, dus aangeboden cursussen kunnen 
inmiddels volgeboekt zijn. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet 
voorzien, beslist Aina. 


