Votre référence pour le français

Algemene inschrijfvoorwaarden, groepscursussen en workshops,
L'école de français
Deelname aan een door L'école de français georganiseerde cursus is slechts
mogelijk als het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld en het cursusbedrag
voorafgaand aan de begindatum van de cursus in het geheel is voldaan.
Een plaats in de cursus wordt niet gereserveerd totdat het cursusbedrag in
het geheel is voldaan. De annuleringsvoorwaarden (zie hieronder) blijven
echter onverkort van kracht.
Annuleringsvoorwaarden:
Op uw inschrijving is de wettelijke bedenktermijn bij koop op afstand van
toepassing. U kunt uw inschrijving kosteloos schriftelijk annuleren binnen 14
dagen vanaf het moment van registratie, mits u dit ten minste één week vóór
aanvang van de geboekte cursus doet. Indien u na 14 dagen vanaf het
moment van registratie, doch ten minste een week vóór aanvang van de
geboekte cursus, wilt annuleren, wordt € 50,- administratiekosten in rekening
gebracht. Besluit u op een later tijdstip alsnog een training bij ons te volgen,
dan worden de eventuele administratiekosten in mindering gebracht op het
dan geldende cursusbedrag.
Onder schriftelijke annulering wordt verstaan: per post of per e-mail
(info@lecoledefrancais.nl). Indien u korter dan een week voor aanvang van
de geboekte cursus annuleert, blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Bij onvoldoende inschrijvingen of bij groepen met minder dan vier
deelnemers behoudt L'école de français zich het recht voor een cursus te
annuleren. Eventueel betaalde cursusgelden worden uiteraard volledig
gerestitueerd. L'école de français kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele overige onkosten gemaakt door de deelnemer als gevolg van een
annulering (zoals reis- of accommodatiekosten).
Cursusmateriaal:
De cursusprijs is inclusief het cursusmateriaal (kopieën, boeken, etc.); voor
cursussen waarbij een methode wordt gevolgd worden de boeken dus
bijgeleverd. De student mag deze boeken houden. Als deze boeken worden
gebruikt voor meerdere cursussen (zo wordt het boek Totem A1 gebruikt voor
de cursussen A1.1 en A1.2) kan de student die zich opnieuw inschrijft van zijn
eigen boek gebruik maken. De student komt niet in aanmerking voor
compensatie (financieel of anderszins) bij de herinschrijving.
Gedragsregels:
L'école de français behoudt zich het recht voor om een student die
onacceptabel, waaronder begrepen maar niet uitsluitend discriminatoir,
racistisch, seksueel getint, agressief of anderszins ongepast gedrag vertoont in
de ogen van L'école de français, de toegang tot de lessen en de lesruimte
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met onmiddellijke ingang te ontzeggen. De student komt in dit geval niet in
aanmerking voor enige terugbetaling van cursusgelden, compensatie of
schadevergoeding.
Privacy:
L'école de français hecht veel waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden
niet aan derden verstrekt. Bovendien zal alle gevoelige (persoonlijke)
informatie over onze cursisten, evenals bedrijfsinformatie van cursisten, die
ons in het kader van onze taaltrainingen ter ore komt, door L'école de
français worden beschouwd als strikt vertrouwelijk en niet worden gedeeld
met partijen buiten L'école de français.
We behouden ons het recht voor om u incidenteel aankondigingen over ons
cursusaanbod per e-mail toe te zenden.
Wijzigingen:
L'école de français behoudt zich te allen tijde het recht voor deze betalingsen annuleringsvoorwaarden te wijzigen.
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