
  
 

Voorwaarden deelname cursus of workshop bij De Domijnen  
  
Aanmelden   

1. Inschrijving geschiedt via:   
mail: educatie@dedomijnen.nl   
de aanmeldingsbutton op de website bij de cursus  
telefoon 088-5995574 (alleen voor Klik en Tik en Digisterker) en 088-
5995573 (korte cursussen)   

2. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving of betaling.  
3. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u 
de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.   
4. Inschrijvingen worden op volgorde van betaling behandeld tot het maximaal aantal 
deelnemers per cursus.   
5. Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele cursus.  
6. Lesmateriaal wordt (indien van toepassing) verstrekt en mag men behouden.  
7. Niet gevolgde lessen zijn niet overdraagbaar naar een volgende periode.  
8. Men dient zich voor elke nieuwe cursus/workshop opnieuw in te schrijven.  

  
  

Annulering door De Domijnen  
  

1. De Domijnen behoudt zich het recht om een cursus te annuleren indien er 
onvoldoende inschrijvingen zijn.   
2. In dit geval wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.  
3. Voor de meeste cursussen en workshops geldt een minimumaantal 
deelnemers. Indien wegens onvoldoende inschrijvingen een cursus niet van start kan 
gaan, wordt getracht in overleg een alternatief aan te bieden.  

  
  

Annulering inschrijving door de cursist  
  

1. Annulering dient altijd schriftelijk, per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt 
van de datum van de poststempel of e-maildatum.  
2. U kunt tot uiterlijk een week voor de aanvangsdatum van de cursus annuleren. De 
cursus kosten worden dan gerestitueerd. Daarna kan geen restitutie meer plaatsvinden.  
3. Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor 
aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt.  
4. Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft 
men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.  

Overig  
1. Bij niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting zijn alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten gemaakt m.b.t. invordering van het verschuldigde cursusgeld 
voor rekening van de betalingsplichtige.  
2. De Domijnen behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma 
organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.  
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3. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
De Domijnen cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te 
geven.  
4. Publicaties, foto’s en filmmateriaal: tijdens activiteiten van cursisten kunnen er 
opnames gemaakt worden. Deze beelddragers kunnen worden gebruikt voor publicatie in 
diverse media of in pr-uitingen door De Domijnen zelf.  

  
De Domijnen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel KVK nummer: 598.341.61  
  
  
  
  
  
 


