Algemene Voorwaarden wijkcentrum De Oever
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle cursussen / activiteiten van Wijkcentrum
De Oever waarvoor inschrijving en betaling voor deelneming aan een cursus / activiteit nodig zijn.
De Oever houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
Inschrijving voor een cursus /activiteit
U kunt zich voor een activiteit inschrijven via onze website www.de-oever.nl of via een volledig
ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie van wijkcentrum De Oever,
Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar.
Voor elke aangeboden cursus /activiteit wordt het minimum aantal deelnemers vermeld, tijdig
inschrijven is daarom belangrijk.
Bij voldoende inschrijvingen ontvangen de deelnemers bericht van doorgang met een bevestiging
van data en aanvangstijden.
Bij onvoldoende inschrijvingen volgt een afmeldingsbericht.
Voor alle activiteiten geldt dat een door u gemiste deelname niet wordt terugbetaald.
Het om welke reden dan ook, niet verschijnen op de cursus /activiteit waarvoor u zich heeft
aangemeld, ontheft u niet van de financiële verplichtingen.
Algemene wijze van betaling
Indien u op het inschrijfformulier, d.m.v. het invullen van een automatische machtiging, heeft
aangegeven dat u automatisch wenst te betalen, wordt de betaling in 2 termijnen van uw rekening
afgeschreven; 50% bij aanvang en 50% halverwege de cursus / activiteit.
(Indien u anders wenst te betalen kunt u hierover contact met ons opnemen).
Opzegging
Na het ontvangen van de eerste aanbetaling kunt u uitsluitend in speciale omstandigheden opzeggen
vóór de 1e van elke maand. Ter voorkoming van misverstanden kan alleen schriftelijk worden
opgezegd.
Er geldt een opzegtermijn van één maand.
Indien op initiatief van Wijkcentrum De Oever of door ziekte van de docent een cursus/activiteit
voortijdig wordt beëindigd, zal na afloop van de cursus/activiteit een evenredig deel van de
deelnemersprijs worden gerestitueerd c.q. in mindering worden gebracht. Indien een
cursus/activiteit onverhoopt niet doorgaat of u, wegens grote belangstelling, nog niet geplaatst kunt
worden, krijgt u daarvan vóór de start van de cursus/activiteit bericht.
Aansprakelijkheid
Het wijkcentrum De Oever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van uw eigendommen
tijdens uw verblijf in het wijkcentrum.
Voorwaarden voor gebruikers van het wijkcentrum De Oever
De gebruikers van het wijkcentrum De Oever dienen zich te houden aan huisreglement van het
wijkcentrum.

Privacy
Het wijkcentrum De Oever behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Zij worden in geen
geval aan derden verstrekt. Zij worden alleen gebruikt in contacten tussen het wijkcentrum en u.
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