Voorwaarden voor Theorieles4all
Op deze pagina vindt u de voorwaarden van Theorieles4all, zoals deze beschikbaar is gesteld door Theorieles4all .
In deze voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Betaling
De betaling van de cursus vind plaats bij vooruit betaling via iDeal. Bij betaling gaat u akkoord met onderstaande
voorwaarden.
Verhinderd
Indien een kandidaat op de opgegeven datum niet kan dan mag hij of zij de cursus, mits er plaats is op een latere
datum alsnog volgen. De cursist mag maximaal 3 keer de cursus datum veranderen, daarna vervalt dit. Eventuele
restitutie van het betaalde cursusgeld is uitsluitend in zeer dringende reden mogelijk dit ter beoordeling van
Theorieles4all. De kandidaat mag ten alle tijden iemand anders in zijn plaats de cursus laten volgen.
Plichten cursist
De deelnemers aan deze theoriecursus hebben vooraf hun theorieboek en/of online het lesboek doorgenomen!
Kandidaten volgen deze cursus uitdrukkelijk zonder enige vorm van garantie op slagen. Theorieles4all mag zonder
verder kennisgeving vooraf alle cursusmaterialen wijzigen.
Digitale opslag persoonlijke gegevens
Om een bestelling te kunnen maken moeten naam, adresgegevens etc. worden opgegeven, deze gegevens
worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en zullen nooit zonder toestemming aan derde worden
verstrekt. Indien de kandidaat de gegevens wil inzien neem dan contact op met theorieles4all.
Plichten Theorieles4all
Theoreles4all zal zich inzetten de cursus op de opgegeven datums les te geven, echter bij storingen van
technische aard, annuleren door leerlingen en/of ziekte van de docent heeft Theorieles4all altijd het recht de cursus
te verplaatsen naar een andere datum. Indien Theorieles4all de cursus 2 keer achter elkaar verplaats dan zal er
restitutie plaats vinden aan de kandidaten die zich voor die datum hadden opgegeven.
Tarieven
De tarieven die op onze website staan gelden in principe per cursus, echter is Theorieles4all ten alle tijden
gerechtigd om de tarieven aan te passen. Indien de tarieven aangepast moeten worden dan geldt dat alleen voor
nieuwe kandidaten en niet voor de kandidaten die al betaald hebben.
Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Theorieles4all is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of
andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Theorieles4all.
Theorieles4all streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van
of de inhoud op Theorieles4all onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
Wijzigingen
Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op Theorieles4all.

