
Algemene voorwaarden workshops GA Den Bosch 2014 
 
Inschrijving 
 

1. De betalingspichtige schrijft in door middel van het daarvoor bestemde inschrijfformulier en 
verbindt zich daardoor voor deze cursus of workshop aan de nu volgende voorwaarden en 
bepalingen. 

2. Men schrijft zich in voor de gehele cursus of workshop, overeenkomstig het aantal lessen dat in 
de planning daarvoor aangegeven staat. Men dient zich vooraf in te schrijven om mee te 
kunnen doen.  

3. Het aantal dagen staat per cursus of workshop aangegeven. Cursus- of workshopdagen die 
uitvallen wegens ziekte van de docent, of andere redenen die buiten de deelnemers liggen, 
worden zoveel mogelijk vervangen of ingehaald.  

4. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus of workshop blijft men inschrijfgeld 
verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van een deelnemer met daarbij de 
overhandiging van een doktersverklaring kan hiervan worden afgeweken. Dit ter beoordeling 
van de directie. Verzoeken hiertoe dient men schriftelijk te richten tot de directie van Stichting 
GA Den Bosch. Bij tussentijdse opzeggingen die tot restitutie leiden wordt 12,50 
administratiekosten in rekening gebracht. 

5. Indien, na aanmaning, het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in 
handen gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de 
kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de 
betalingspichtige. 

 
Plaatsing 

 
6. Plaatsing geschiedt in volgorde van ontvangst van inschrijving. Hoe eerder je je inschrijft, hoe 

groter de kans op plaatsing.  
7. Iedere cursus of workshop moet een minimum aantal deelnemers hebben. Mocht om welke 

reden dan ook een cursus of workshop niet kunnen starten, dan informeren we je uiterlijk 1 
week voor de geplande aanvang van de cursus of workshop. 

8. Indien je, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, word je op een wachtlijst 
geplaatst. Wanneer er nieuwe data bekend zijn wordt er contact met je opgenomen. 

 
Aansprakelijkheid 

9. GA Den Bosch is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke 
eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of tassen. Het is raadzaam om deze niet in 
openbare toegankelijke ruimtes achter te laten. Indien je een kledingstuk weghangt in een 
openbaar toegankelijke ruimte, is het raadzaam geen waardevolle spullen in de zaken achter te 
laten. 

 
 


