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Aanmeldingsvoorwaarden 

 
 

Bevestiging 
Je bent ingeschreven wanneer ik je inschrijving heb ontvangen en je 
tegelijkertijd de kosten van de activiteit (workshop, training of anderszins) op 

onderstaande rekening hebt overgemaakt. Na inschrijving en ontvangst van 
betaling krijg je een bevestiging per mail. Hierin staat verdere nodige informatie 

over de activiteit. 
 
Betaling 

De kosten voor de activiteit dien je gelijk bij inschrijving over te maken, doch 
uiterlijk 2 weken van te voren. 

Bij inschrijving binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit, dient het 
volledige cursusgeld in een keer op mijn rekening te worden bijgeschreven. 
Deelname is alleen mogelijk mits het totaalbedrag voor aanvangsdatum van de 

activiteit is ontvangen. 
Mocht er in bijzondere gevallen overeengekomen zijn dat de kosten in termijnen 

betaald zal worden, dan is men verplicht de totale kosten te voldoen, ook 
wanneer de activiteit niet gevolgd wordt. 

 
Annulering 
Tot 6 weken voor het begin van de activiteit kun je de aanmelding ongedaan 

maken. Ik reken dan wel € 10,00 administratiekosten. Bij annulering binnen 4 
weken voor aanvang van de activiteit, breng ik de helft van het totaalbedrag in 

rekening. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit, breng ik 
het volledige bedrag in rekening. Niet annuleren verplicht je het totaalbedrag te 
voldoen. 

 
Mocht ik – op basis van het aantal aanmeldingen – besluiten de activiteit te 

annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval stort ik het door 
jou overgemaakte bedrag terug. 
 

Wachtlijst 
Voor de activiteiten geldt een maximaal aantal deelnemers, te weten 6. 

Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding en betaling. Is op het moment van 
jouw aanmelding de activiteit volgeboekt, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je 
krijgt daarvan bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benader ik degene die 

bovenaan de wachtlijst staat. 
 

Met het versturen van je inschrijving geef je aan akkoord te gaan met 
bovenstaande betalingsvoorwaarden. 
 

Betalingen aan 
Rekening: NL82INGB0003201581 (BIC: INGBNL2A) tnv C.H.A. Konijn, Soest. 

Vermeld daarbij je naam en datum van de activiteit. 
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