MultiMedia

Algemene Lesvoorwaarden van:
Majavi MultiMedia
Zesde Rompert 23
5233 GD ‘s-Hertogenbosch
hierna te noemen: Majavi

1 Aanmelding
U kunt zich aanmelden via e-mail. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.
Uw inschrijving is pas definitief na onze bevestiging daarvan. Na het aanmelden wordt
het aanmeldingsformulier van Majavi via e-mail naar u toe gestuurd. Dit formulier dient
volledig ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden tijdens de eerste les aan
de docent.
Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier gaat de (ouders/verzorgers van
de) cursist akkoord met deze Algemene lesvoorwaarden van Majavi Multimedia.

2 Duur van de cursus
De inschrijving is voor de gehele cursus (10 weken). De exacte data worden rondom de
eerste les bekend gemaakt. Tijdens de cursus zal er rekening gehouden worden met de
schoolvakanties. De eerste les van de cursus mag worden beschouwd als proefles. Mocht
de cursus toch niet de juiste keuze blijken te zijn of had u andere verwachtingen, dan
kunt u zich kosteloos uitschrijven. Afmelding kan alleen schriftelijk/via email.

3 Tijden en instromen
De aanvangstijden van de cursus kunnen, in overleg met de docent, gedurende de eerste
les aangepast worden. Voor deze cursus geldt dat tussentijdse instroom niet mogelijk is en
er derhalve geen plaatsen zullen vrijkomen.

4 Annulering
Wij behouden ons het recht voor een cursus of activiteit te annuleren, wanneer er
onvoldoende inschrijvingen zijn. In dat geval wordt u daarover vóór aanvang middels
een e-mail geïnformeerd. Tevens ontvangt u volledige restitutie van het cursusgeld.
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5 Cursusgeld
De (ouders/verzorgers van de) cursist is cursusgeld verschuldigd op basis van vooruitbetaling aan Majavi. Het verschuldigde cursusgeld moet vooraf worden voldaan middels de
betaling van de ontvangen factuur.
Wij behouden ons het recht de toegang tot de lessen ontzeggen indien het cursusgeld
niet voldaan is binnen 14 dagen na de ontvangst van de factuur. Vanaf de tweede les
vindt géén restitutie plaats, ook niet wanneer een cursist lessen heeft gemist,
bij voorbeeld vanwege ziekte of verhuizing. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van
de lessen blijft men lesgeld verschuldigd.

6 Communicatie
Majavi correspondeert voornamelijk via email. Vanwege het wederzijdse belang moeten
e-mail adressen, telefoonnummers, adreswijzigingen of andere wijzigingen van gegevens
zo snel mogelijk schriftelijk/via e-mail doorgegeven worden aan Majavi.

7 Afwezigheid
Indien de cursist één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het
cursusgeld verschuldigd. Ziekte en verzuim van lessen geeft géén recht op gedeeltelijke of
gehele restitutie.
In het geval de docent door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, ontvangt u een sms
of een mail. Tevens zal de docent zorgdragen voor een vervangende lesdag (inhaal les) of
een invaldocent. Bij vervangende lesdagen (inhaallessen) gelden dezelfde afwezigheidregels als bij normale lesdagen.

8 Lesmateriaal
Majavi en haar docenten behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Lesmateriaal mag u alleen voor u zelf gebruiken.
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Majavi behoudt zich het recht voor om beeld- en geluidsmateriaal, genomen tijdens
lessen, cursussen en evenementen te gebruiken voor PR- en publicatiedoeleinden.
In het geval u hier bezwaar tegen heeft, neem dan contact op met ons.

9 Aansprakelijkheid
Majavi MultiMedia is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van
de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist.
Deelnemen aan de lessen en het betreden van de lesruimte van Majavi is geheel
op eigen risico.

10 Algemeen
Deze algemene lesvoorwaarden zijn ten allentijden te vinden op :
http://www.mijnanimatie.nl/nl/contact.html en http://www.majavi.nl/nl/7_contact.html.
In alle gevallen waarin deze algemene lesvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie
van Majavi MultiMedia.
Majavi kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bij voorbeeld
bij een betalingsachterstand of onacceptabel gedrag. De verplichting tot betaling van
het cursusgeld blijft dan bestaan.

11 Wijziging in de Algemene Lesvoorwaarden
Indien deze algemene lesvoorwaarden zullen veranderen, zal Majavi MultiMedia de
(ouders/verzorgers van de) cursist daarvan tijdig en schriftelijk/per e-mail op de hoogte
brengen. Majavi MultiMedia behoudt zich het recht voor om af te wijken van de
verstrekte informatie.
In het geval dat er zich problemen voordoen kunt u altijd contact opnemen met de
directie van Majavi MultiMedia of de docent.

‘s-Hertogenbosch, oktober 2015
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