
 

Algemene voorwaarden Taalstudio Klomp 

Voor elke cursus gelden de volgende voorwaarden: 

▪ Inschrijving is pas definitief als het lesgeld voor de cursus of lessenpakket is voldaan. Dit is 

mogelijk zowel contant als door het overmaken van het van het lesgeld op 

bankrekeningnummer NL95 ABNA 0577 602 810 ten name van I.E.A.M. Klomp. 

▪ Het is mogelijk het cursusgeld in 2 termijnen te betalen. De inschrijving is definitief indien de 1e 

termijn voldaan is. Indien de cursist besluit vroegtijdig te cursus te beëindigen blijft het volledige 

cursusgeld verschuldigd. 

▪ Als de cursus begonnen is, vindt er geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Dit geldt ook als u 

zelf voortijdig met de cursus stopt. 

▪ Bij te weinig inschrijvingen behoudt Taalstudio Klomp zich het recht voor om de cursus niet door 

te laten gaan. Indien het lesgeld al is overgemaakt, vindt restitutie plaats. 

▪ Bij uitval van de les wegens ziekte van de docente, wordt de les (voor zover mogelijk) op een 

ander moment ingehaald. 

▪ Zowel de lessen in de groepen als de individuele les kunnen door cursisten maximaal tweemaal 

binnen het lopende cursusjaar worden verplaatst. 

▪ Indien u uw privéles wenst te annuleren of te verplaatsen, dient u dit tijdig doch uiterlijk 1 dag 

van tevoren aan de docente per telefoon  te melden. Er wordt dan meteen een andere afspraak 

gemaakt om uw privéles in te halen. Doet u dit niet op tijd, dan geldt de les als gegeven. 

▪ Alle lessen van het afgesproken cursuspakket dienen binnen het lopende cursusjaar te worden 

afgenomen 

▪ In verband met het lesrooster en in het belang van uw eigen vooruitgang, dienen de afgenomen 

privélessen uiterlijk binnen een jaar gevolgd te worden en is het raadzaam de lessen met 

regelmaat (bij voorkeur één keer per week) in te plannen. 

▪ Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien beslist de docente. 


