
   

         ALGEMENE VOORWAARDEN 

VOOR INSCHRIJVING EN BETALING 

 

Algemene voorwaarden Stichting Uitgeester Senioren 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle cursussen/activiteiten ① van de Stichting 

Uitgeester Senioren waarvoor inschrijving en betaling voor deelneming aan een cursus nodig zijn. 

De Stichting Uitgeester Senioren behoudt 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 

U kunt zich inschrijven via een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op het 

kantoor van de S.U.S. ② of te downloaden van onze website ③. 

Doorgaan van een cursus 

Het aantal deelnemers is bepalend voor het doorgaan van een cursus. De cursus start alleen bij 

voldoende inschrijvingen. Het minimum aantal deelnemers kan per cursus verschillen. Dit gaat in 

overleg met de cursusleiding. 

Algemene wijze van betaling 

U kunt betalen door uw bijdrage tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus over te maken op 

IBAN: NL 40 RABO 0.363.407.022. t.n.v. Stichting Uitgeester Senioren o.v.v. uw naam en de naam van 

de cursus. 

Geeft u zich op binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, dan dient u uw bijdrage zo spoedig 

mogelijk aan ons over te maken, doch uiterlijk voor daadwerkelijke aanvang van de cursus. 

Indien u betaalt na aanvang van de cursus, wordt uw bijdrage verhoogd met € 2,--. 

Opzegging en restitutie 

U kunt uw inschrijving tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.  

U kunt opzeggen via een volledig ingevuld opzeggingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op het 

kantoor van de S.U.S. ② of te downloaden van onze website ③. Het betaalde cursusgeld wordt 

binnen 14 dagen aan u teruggestort. 

Na aanvang van de cursus kunt u niet meer annuleren en bent u het volledige cursusgeld, verhoogd 

met € 2,--, verschuldigd. 
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Verzuim van lessen 

Indien u een keer niet aanwezig kunt zijn, dan kunt zich afmelden op het kantoor van de S.U.S. ②. 

Verzuim van lessen, om wat voor reden dan ook, geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van 

het cursusgeld. 

Aansprakelijkheid  

Deelneming aan een cursus geschiedt op eigen risico. De Stichting Uitgeester Senioren kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor verlies van of schade aan uw persoonlijke eigendommen, door 

welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door de Stichting Uitgeester Senioren georganiseerde 

activiteiten. 

Privacy 

De Stichting Uitgeester Senioren behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Zij worden in 

geen geval aan derden verstrekt. Zij worden alleen gebruikt in contacten tussen de Stichting 

Uitgeester Senioren en u. 

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. 

 

① cursus/activiteit, hierna te noemen: cursus 

 

② Kantoor van de S.U.S., 1ste etage van Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5, te Uitgeest.   

Telefoon: 0251 – 31 90 20.  

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.00 uur.  

In de maanden mei t/m augustus van maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.30 uur. 

Vrijdags gesloten. 

      

③ Website van de S.U.S.: www.uitgeestersenioren.nl. Onder het kopje ‘veel gestelde vragen’ vindt u  

       de formulieren. 
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