
 
Algemene voorwaarden 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

 
Artikel 1 definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 De stichting: Stichting Muzehof te Zutphen 
1.2 De cursist: degene die deel wil nemen aan een door de Stichting aangeboden cursus. 
1.3 Cursus: een door de Stichting verzorgde cursus, training of enige andere bijeenkomst met als doel het 

overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.  
 
Artikel 2 inschrijving 
2.1 Indien de Cursist deel wil nemen aan een door de Stichting aangeboden cursus, dan dient de Cursist 

een door de Stichting opgesteld inschrijfformulier in te vullen.  
2.2 De inschrijvingstermijn is afhankelijk van de aangeboden Cursus.  
2.3 De Cursist kan zich alleen voor de volledige cursus inschrijven en niet voor onderdelen daarvan.  
2.4 De Stichting behoudt zich het recht voor om een inschrijving niet te accepteren.  
2.5 Een Inschrijving komt tot stand op het moment dat de Stichting het volledige door de Cursist ingevulde 

inschrijfformulier heeft ontvangen en de inschrijving door de Stichting schriftelijk aan de Cursist is 
bevestigd. Onvolledige ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.  

2.6 Door inschrijving aanvaardt de Cursist de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.  
2.7 Ingeval van teveel inschrijvingen besluit de Stichting op basis van de datum waarop zij de

 inschrijfformulieren heeft ontvangen welke inschrijver aan de Cursus kan deelnemen. Wie niet kan 
worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht.   

2.8 Ingeval van onvoldoende inschrijvingen zal de cursus niet doorgaan. Hiervan ontvangt de Cursist 
bericht.  

2.9 Cursist dient zich jaarlijks opnieuw in te schrijven voor een cursus.  
 
Artikel 3 cursus 
3.1 De Stichting behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een Cursus (tussentijds) organisatorische 

en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.  
Aan het cursusaanbod op de website van de Stichting kunnen (derhalve) geen rechten worden 
ontleend.  

3.2 De Stichting behoudt zich het recht voor om de locatie te wijzigen en om, ingeval van onvoldoende 
inschrijvingen, een Cursus geen doorgang te laten vinden. De Stichting zal de Cursist tijdig informeren.  

3.3 Uiterlijk één week voor de startdatum wordt bepaald of er voldoende cursisten zijn om de cursus van 
start te laten gaan. De cursisten ontvangen bij aanvang schriftelijk bericht.  

3.4 Uitval van cursussen wordt te alle tijde getracht te voorkomen. Bij afwezigheid van de docent zal 
gepoogd worden om vervanging te regelen zodat de les doorgang kan vinden. Indien dat niet mogelijk 
is zal de les ingehaald worden aan het einde van het seizoen.   

 
Artikel 4 annulering 
4.1 De Stichting behoudt zich het recht voor om een Cursus te annuleren. De Cursist wordt 

 hiervan op de hoogte gesteld. De Stichting zal het door de Cursist betaalde inschrijfgeld 
 restitueren. De Cursist heeft geen recht op (aanvullende) schadevergoeding. Iedere verdere 
 aansprakelijkheid zijdens de Stichting is uitgesloten. Indien mogelijk biedt de Stichting de Cursist een 
alternatief aan. Indien de Cursist hiervan gebruik maakt, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.  

4.2 Annulering van deelname aan een Cursus door de Cursist kan slechts schriftelijk plaatsvinden.  



4.3 Bij verhindering of het niet deelnemen aan een Cursus zonder tijdige annulering (d.w.z. minimaal 24 
uur van te voren), is de Cursist het volledige inschrijfgeld aan de Stichting verschuldigd. 

4.4 Ingeval de Cursist na aanvang van de Cursus de deelname tussentijds beëindigt of de Cursist 
 anderszins niet deelneemt, heeft de Cursist geen recht op enige terugbetaling.  
4.5 Bij tussentijds beëindigen van de Cursus is restitutie van lesgeld slechts mogelijk onder de 
 volgende voorwaarden: 
 - Verhuizing buiten het werkgebied van de Stichting (Zutphen en Lochem) 
 - Medische gronden  
 
Artikel 5 betaling 
5.1 Betaling geschiedt op basis van een factuur. 
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen dertig dagen na
 factuurdatum op een door de Stichting aan te geven wijze.  
5.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zal de gehele vordering uit handen worden gegeven. De (buiten) 
 gerechtelijke kosten en wettelijke renten komen voor rekening van de Cursist.  
 
Artikel 6 persoonlijke gegevens 
6.1 Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomst met de 
 Stichting door de daartoe door de Stichting aangewezen persoon. 
6.2 Indien persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden vragen wij hiervoor expliciete 
 toestemming, weigering van deze toestemming heeft geen gevolgen voor het aangaan van uw  
 overeenkomst.  
6.3 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de Cursist (bijvoorbeeld emailadres) dienen zo spoedig 

mogelijk doorgegeven te worden aan de cursusadministratie.  
 
Artikel 7 aansprakelijkheid 
7.1 De Stichting is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade die ontstaan voor de Cursist door of tijdens
 de Cursus dan wel zijn verblijf op de locatie van de Cursus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


