
 

 

 

 

 

Servanda biedt cursussen en workshops voor kinderen en volwassenen aan waarbij het 

opdoen van nieuwe vaardigheden en ontmoeting centraal staan.   

 

Voorwaarden cursussen / workshops 

Voor de cursussen en workshops  kunt u zich schriftelijk, telefonisch of via de website 

aanmelden. 

1. Servanda bevestigt de aanmelding altijd, per mail of per brief. 

2. Uiterlijk 5 dagen voor begin van de cursus/ workshop ontvangt u bericht of de cursus 

wel of niet door gaat, afhankelijk van het aantal deelnemers.  

3. Tegelijkertijd ontvangt u een factuur voor kosten van de cursus of workshop en 

eventuele materiaalkosten. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.  

4. Indien cursussen een open les aanbieden ter kennismaking kunt u zich uiteraard 

daarna inschrijven voor de cursus en wordt op basis van de inschrijvingen bepaald of 

de cursus doorgang kan vinden. 

5. U kunt zich tot 10 dagen voor begin van een cursus zonder kosten afmelden. Voor 

workshops geldt een termijn van 1 week. Daarna moet u bij afmelding de 

administratiekosten betalen, bij cursussen €  10,-  en bij workshops € 2,50. De 

afmelding dient schriftelijk bij voorkeur per email te geschieden. 

6. Is de cursus eenmaal begonnen dan bent  u het cursusgeld verschuldigd en is er 

geen teruggave van het cursusgeld mogelijk.   

7. Moet u door bijzondere omstandigheden ( b.v. ziekenhuisopname) stoppen is het 

mogelijk  de gemiste lessen in een volgend seizoen te volgen of te laten volgen door 

iemand anders. Dit geldt alleen als u meer dan 50% van de lessen heeft gemist. 

8. Doorgaans wordt geen les gegeven in de periodes van schoolvakanties. Sommige 

docenten maken hier andere afspraken over. Informeert u tijdens de eerste les bij de 

docent.  

9. Lessen van cursussen die uitvallen vanwege  bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte 

van docent) worden in de regel ingehaald aan het einde van de reeks. Bij workshops 

geldt dat er gezocht wordt naar een nieuwe datum. 

10. Servanda is niet aansprakelijk voor schade aan personen en / of eigendommen, 

evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijk goederen 

tijdens de door haar georganiseerde cursussen / workshops. 

 

Heeft u vragen over de voorwaarden kunt u contact opnemen met Servanda. 

Samen komen we er wel uit. 


