ALGEMENE VOORWAARDEN WATERIDEE
- U schrijft in voor een cursus, workshop, reis of andere activiteit door middel van een volledig
ingevuld aanmeldformulier. U kunt het formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar Wateridee,
Havendijk 7, 5017 AL Tilburg, of ingescand mailen naar info@wateridee.nl De inschrijving is officieel
als we het ondertekende formulier hebben ontvangen en verwerkt.
- uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht en niet voor andere doeleinden
gebruikt dan alleen in verband met cursussen/workshops van WATERIDEE.
- Wateridee bepaalt het minimum en maximum aantal deelnemers per cursusgroep, workshop, reis
of andere activiteit. Bij onvoldoende deelname behoudt Wateridee zich het recht voor te annuleren.
- Cursisten/deelnemers verbinden zich voor de periode (of het moment) zoals ingevuld is op het
aanmeldformulier. Het verzuim van lessen of andere activiteiten geeft geen recht op gedeeltelijke of
gehele terugbetaling van het cursusgeld.
- U ontvangt bij een cursus of workshop geen bevestiging van uw inschrijving.
- U krijgt ongeveer twee weken vóór het begin van de cursus, workshop, reis of andere activiteit
bericht of deze wel of niet doorgaat. Als de cursus, reis, workshop of andere activiteit doorgaat wordt
u ook over de exacte plaats en tijden geïnformeerd. Wateridee houdt zich het recht voor de locatie te
wijzigen.
- Tot één maand voor aanvang van een cursus, hebben cursisten die in de periode voorafgaand aan
de nieuwe cursusronde aan een cursus deelgenomen hebben, voorrang bij inschrijving. Daarna
geldt vervolgens de volgorde van aanmelding.
- De betaling van een cursus, workshop, reis of andere activiteit gaat als volgt:
1) Bij voorkeur met een eenmalige machtiging, door u ingevuld op het aanmeldformulier. Het
verschuldigde bedrag wordt van uw rekening afgeschreven nadat bekend is dat de desbetreffende
activiteit doorgang heeft.
2) Bij eventuele contante betaling dient u te zorgen dat de betaling uiterlijk twee weken vóór
aanvang van de cursus is voldaan. Bij onverhoopt niet doorgaan van de cursus, workshop, reis of
andere activiteit krijgt u het bedrag volledig terug. (Pinnen is helaas niet mogelijk)
- U kunt alleen schriftelijk opzeggen tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus, workshop,
reis of andere activiteit. Bij opzegging uwerzijds nádat het besluit is gevallen de desbetreffende
activiteit door te laten gaan, zijn € 15,- administratiekosten verschuldigd.
- Kosten als boeken, excursies, (les)materialen e.d. en eventuele examenkosten zijn, tenzij expliciet
vermeld, niet in de prijs verwerkt. Houdt bij het maken van uw keuze rekening met deze kosten.
- Uitgevallen lessen worden in overleg met de docent later ingehaald. Wateridee zal proberen u tijdig
te bereiken als een les niet doorgaat.
- Wateridee en docenten of (vrijwillige)medewerkers van Wateridee, kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, nóch voor vermissing van
persoonlijke goederen, ontstaan vóór, tijdens of ná verblijf aan boord evenals tijdens alle door
Wateridee georganiseerde activiteiten.

- Bij de cursussen zijn er tijdens schoolvakanties in principe géén lessen gepland.

