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Algemene Voorwaarden Brookes Talen
1. U schrijft zich in door het invullen en inleveren van het ingevulde en ondertekende formulier bij onze
administratie. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
2. Bij inschrijving bent u verplicht om het volledige cursusbedrag te betalen. U doet dit door het
verschuldigde cursusgeld voor het begin van de cursus over te maken naar ABN-AMRO-rekening
IBAN: NL15ABNA0555858499 t.n.v. R.C. Brookes, Aalsmeer, onder vermelding van de naam van de
cursist, de cursus en de cursusdatum/-tijd.
3. Na inschrijving heeft u een bedenktermijn van 14 dagen waarin u uw inschrijving ongedaan kunt
maken. Annulering na deze 14 dagen leidt niet tot terugbetaling van het cursusgeld: u bent hierna
verplicht het gehele cursusbedrag over te maken, ook als u de cursus niet blijkt te kunnen volgen.
4. U schrijft zich in voor een gehele cursus. In geval van ziekte of verblijf in het buitenland vindt er geen
restitutie plaats. U kunt de lessen via Skype blijven volgen.
5. Brookes Talen heeft het recht ombij te geringe interesse en aanmeldingen voor een cursus deze uit te
stellen resp. te annuleren. Indien mogelijk wordt een voorstel gedaan om de cursusdag resp. cursusduur
aan te passen. Gaat een cursus definitief niet door, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld
gerestitueerd.
6. Het lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen.
7. Niet-gegeven lessen worden aan het einde van de cursus ingehaald. De data hiervoor worden
vastgesteld in overleg tussen Brookes Talen en de student.
8. Voor privélessen worden afspraken per keer gemaakt tussen docent en student. Verhindering dient 24
uur voor de feitelijke afspraak aan Brookes Talen te worden doorgegeven. Bij niet-tijdige annulering
wordt de les in rekening gebracht.
9. Als u verhuist, dient u de gegevens van de adressering aan Brookes Talen door te geven.
10. De vakanties tijdens de cursus komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties van het voortgezet
onderwijs in Amsterdam/Noord Holland. De docenten beschikken over de juiste data.
11. Brookes Talen stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan resp. vermissing van persoonlijke
eigendommen van studenten.
12. In het gebouw waar de lessen gegeven worden mag niet gerookt worden.
13. Het is studenten niet toegestaan om tijdens de les kinderen of huisdieren mee te nemen.

