Annemarie Willems Producties
(AWProducties)
Algemene voorwaarden 2017 – 2018
Cursussen-halfjaar cursus
1. Inschrijving voor cursussen
Inschrijven kan door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier kan worden
gedownload via de website www.annemariewillems.nl. Daarnaast kan het
inschrijfformulier aangevraagd worden door te mailen naar annemariewillems@ziggo.nl
of te bellen naar 06 40174197. In het laatste geval wordt het inschrijfformulier zo snel
mogelijk toegestuurd, hetzij per e-mail of per post. Ingevulde en ondertekende
inschrijfformulieren kunnen vervolgens per email of per post opgestuurd worden naar
Prinsestraat 54, 2513 CE Den Haag, t.n.v. AWProducties.
Hou er rekening mee dat uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende
inschrijfformulieren in behandeling worden genomen. Inschrijven betekent ook een
akkoord met deze algemene voorwaarden.
Inschrijven tijdens het cursusjaar is uitsluitend mogelijk na overleg.
2. Geldigheid inschrijving
De ontvangst van het inschrijfformulier wordt per email bevestigd. Tegelijkertijd ontvangt
u een factuur voor het cursusgeld. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het
cursusgeld.
3. Plaatsing
Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als de cursus al vol is
wordt er contact opgenomen om te bespreken of u voor de betreffende cursus op de
wachtlijst geplaatst wilt worden of voor een andere cursus wilt kiezen.
Deelname aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Ooievaarspas
Houders van een Ooievaarspas krijgen korting op de cursusprijs met een maximum van
€ 160,- per persoon per kalenderjaar. Dit kan bij inschrijving aangeven worden.
Vriendelijk verzoek om een afspraak te maken voor het scannen van de Ooievaarspas.
5. Betaling
Het lesgeld voor een halfjaarcursus dient in een keer te worden voldaan.
(Op verzoek is betaling in twee delen mogelijk. 1ste termijn 1 week voor aanvang en 2de
termijn in week 9 van 2018.)
Het bedrag van € 240,- dient binnen een week na bevestiging van de inschrijving te
worden voldaan. Betaling van het lesgeld door middel van overschrijving naar:
ASNbank: NL 60 ASNB 0933101961 t.n.v. A.M.H.L. Willems.
Een bijdrage van € 20 voor de begeleiding door onze pianist kan tijdens de eerste
repetitie contant worden afgerekend.

6. Cursus Rooster
De halfjaarlijkse cursus begint op 24 januari 2018 en eindigt op 27 juni 2018. Vakanties
volgens het vakantierooster regio Den Haag, zie bijlage.
7. Voortijdige beëindiging door cursist
Bij inschrijving voor een cursus verbindt men zich voor de totale duur van de cursus.
Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken door de cursist blijft de
betalingsverplichting van het volledige lesgeld bestaan, dit ongeacht het aantal gevolgde
lessen.
Een uitzondering hierop kan gemaakt worden bij verhuizing buiten een straal van 30 km
van Den Haag of bij een ziekte, waardoor men niet meer in staat is de cursus te volgen.
In dit geval zal het lesgeld voor de rest van het cursusjaar, vanaf de datum van
opzegging, worden terugbetaald. Bij opzegging voor het begin van het cursusjaar zal het
gehele bedrag worden terugbetaald.
In deze gevallen wordt € 25,- aan administratiekosten berekend.
8. Beëindiging van de cursus door AWproducties
Indien de cursus voortijdig wordt beëindigd door AWproducties, vindt terugbetaling van
het resterende lesgeld plaats.
9. Ziekte of verhindering van de docent
In geval van ziekte of verhindering van de docent zal er naar gestreefd worden om een
vervanger te regelen. Mocht dit niet mogelijk blijkt zijn, dan zal een vervangende lesdag
worden georganiseerd.
10. Ziekte of verhindering van de cursist
In geval van ziekte of verhindering van de cursist, dient deze dit zo spoedig mogelijk te
melden bij de docent. Deze gemiste lessen worden niet gecompenseerd, noch kunnen
zij worden meegenomen naar het volgende cursusjaar.
11. Klachtenprocedure
Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij AWProducties, kunt u
een klacht indienen via e-mail, annemariewillems@ziggo.nl of via de post, Prinsestraat
54, 2513 CE Den Haag, t.n.v. AWProducties.
12. Aansprakelijkheid
Cursisten zijn geheel voor eigen risico aanwezig in de lesruimte. AWProducties,
Stichting Koorenhuis dan wel de verhuurder van de leslocatie zijn niet aansprakelijk voor
schade aan personen en/of eigendommen, evenmin zijn zij aansprakelijk voor diefstal of
vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door AWProducties
georganiseerde cursussen, workshops en andere activiteiten.

Vakantieregeling Prins 27

Voorjaarsvakantie maandag 26-2-2018 vrijdag 2-3-2018
Meivakantie
maandag 30-4-2018 vrijdag 11-5-2018
zomervakantie
maandag 16-7-2018 vrijdag 24-8-2018

