ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
MET Heemskerk seizoen 2021 - 2022
Behorend bij het inschrijfformulier Conversatie Nederlands of
Nederlands Alfa beginners

Inschrijving activiteit
➢ U kunt uzelf of een andere deelnemer inschrijven via de website www.metheemskerk.nl of aan de
balie van:
▪ Buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1, Heemskerk, tel. 088 - 88 76 800.
▪ Buurtcentrum De Schuilhoek, van Bronckhorststraat 1, Heemskerk, tel. 088 - 88 76 800.
➢ Inschrijven kan alleen via een volledig ingevuld online inschrijfformulier of met een volledig ingevuld
papieren inschrijfformulier voorzien van uw handtekening.
➢ Heeft u het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en wilt u deze activiteit vervolgen?
Dan moet u zich opnieuw inschrijven.
➢ U bent verplicht de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving
ondertekent of verstuurt via internet.
➢ Voor elke activiteit én elke deelnemer dient u een apart inschrijfformulier in te vullen.
Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico
MET Heemskerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen
en vermissing van persoonlijke goederen die, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de door MET
Heemskerk georganiseerde activiteiten.
Betaling & kosten
➢ Een door de deelnemer gemiste bijeenkomst (bijvoorbeeld door ziekte of verhindering) kan niet
worden ingehaald en geeft geen recht op terugbetaling van de kosten.
➢ Het niet verschijnen bij de activiteit, waarvoor u bent ingeschreven, ontheft u niet van de financiële
verplichtingen.
➢ Materiaalkosten zijn niet bij de activiteitenbijdrage inbegrepen. Afhankelijk van de activiteit wordt
het materiaal en/of de boeken bij het buurtcentrum of de docent aangeschaft. Soms moet het
materiaal door de deelnemer zelf aangeschaft worden.
➢ Cursuskosten moeten contant worden voldaan op de aangegeven datum.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met de gegevens die u aan ons afstaat bij uw inschrijving.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan privacywet AVG-2018. Wilt u
meer weten over ons privacy beleid? U kunt onze privacy verklaring vinden op onze website
www.metheemskerk.nl/privacy of inzien bij de balie van buurtcentrum Het Spectrum of buurtcentrum
De Schuilhoek.
Annuleren
➢ Als u om een bepaalde reden niet kunt deelnemen aan de activiteit waarvoor u bent ingeschreven,
dan moet u zich minstens één week vóór de start van de activiteit afmelden bij Noura, tel. 06 - 42
98 57 59.
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➢ Meldt u zich niet op tijd af, dan wordt de activiteitenbijdrage alsnog in rekening gebracht.
➢ Tussentijds annuleren is niet mogelijk.
➢ In hoge uitzondering kunt u een beroep doen op teruggave van een deel van de activiteitenbijdrage
(onder aftrek van € 12,50 administratiekosten), als u kunt aantonen dat u langdurig ziek bent
geweest of bij ziekenhuisopname. Het verzoek dient u schriftelijk in bij het Cursusbureau van MET
Heemskerk.
➢ Bij onvoldoende deelnemers gaat de activiteit niet door.
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E cursusbureau@metheemskerk.nl - T 088 - 88 76 800
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