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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME EN BETALING VAN
CURSUSSEN EN WORKSHOPS, AANGEBODEN DOOR DE COOPERATIE BOER EN
ZORG B.A.
Inleiding
Coöperatie Boer en Zorg b.a. biedt haar leden een opleidingsaanbod waar
zowel leden als niet-leden tegen betaling gebruik van kunnen maken. Voor
leden geldt een gereduceerde prijs. Rondom aanmelden, annuleren en betalen
heeft de coöperatie voorwaarden opgesteld die hieronder worden
weergegeven.
1. Aanmelding en betaling
Aanmelding kan middels het machtiging- en aanmeldformulier dat op verzoek
aan de cursist wordt gestuurd. Dit formulier dient vóór de uiterste
aanmelddatum ingevuld geretourneerd te worden. Middels dit formulier wordt
de aanmelding definitief en geeft de cursist toestemming voor automatische
incasso.
2. Innen van de incasso en tot stand komen van de overeenkomst
Wanneer het minimum aantal cursisten bereikt is en het doorgaan van de
cursus definitief is, wordt de incasso geïnd. Hiermee is de overeenkomst tot
stand gekomen. Wanneer het minimum aantal cursisten niet wordt gehaald,
vervalt de incasso.
Coöperatie Boer en Zorg b.a. heeft het recht deelname van een cursist te
weigeren; hierdoor komt geen overeenkomst tot stand.
3. Annulering
Door de cursist
De cursist heeft het recht om tot zeven werkdagen na aanmelding, maar vóór
de uiterste aanmelddatum, de overeenkomst te ontbinden of te annuleren
zonder opgaaf van reden De cursist dient per e-mail aan de Coöperatie kenbaar
te maken van dit recht gebruik te willen maken.
Indien een cursist (door overmacht) niet aan een cursus kan deelnemen, dan is
de cursist gerechtigd zonder bijkomende kosten een vervanger de cursus te
laten volgen.
Tussentijdse beëindiging door de cursist of indien cursist anderszins niet meer
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aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

Door de uitvoerder van de cursus
Wanneer de cursus/cursusdag niet doorgaat als gevolg van overmacht
(bijvoorbeeld bijzondere weersomstandigheden, ziekte) zal de Coöperatie in
overleg met de uitvoerder een nieuwe datum afspreken.
Als het voor de cursist niet mogelijk is om op deze nieuwe datum/data de
cursus te volgen, zal het cursusgeld of een gedeelte van het cursusgeld
(afhankelijk van het gedeelte van de cursus dat niet gevolgd kan worden)
teruggestort worden.
Door de Coöperatie
Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn, kan de Coöperatie besluiten om
te annuleren.

