Algemene Voorwaarden KEES-pro-trainingen
Geldend vanaf 5 oktober 2017

Definities
Stichting KEES: rechtspersoon die trainingen aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om een training van Stichting KEES bij te
wonen
Training: een training die door Stichting KEES wordt aangeboden en is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door
professionals

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de trainingen op inschrijving, welke door Stichting KEES
worden aangeboden aan de deelnemer via www.keescultuurvrijwilligers.nl.

1. Aanmelden voor een training op inschrijving
1.1. De deelnemer kan zich aanmelden via het online aanmeldformulier van de training naar keuze op
www.keescultuurvrijwilligers.nl.
1.2. Na aanmelding krijgt de deelnemer een aanmeldbevestiging per e-mail. De aanmeldbevestiging is geen
bewijs van deelname. N.B. De aanmeldbevestiging kan in een spamfolder terecht komen.
1.3. De aanmelding is definitief wanneer het aanmeldformulier en de betaling van het inschrijftarief ontvangen
is door Stichting KEES. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
1.4. Na ontvangst van betaling krijgt de deelnemer per e-mail een bevestiging van deelname aan de training.
Na ontvangst van dit bericht is de aanmelding definitief en deelname mogelijk.
1.5 Het staat Stichting KEES te allen tijde vrij om de deelnemer deelname aan de training te ontzeggen.
Hiertoe zal het inschrijfgeld gerestitueerd worden.

2. Betalingen
2.1. Het volledige inschrijftarief dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL13RABO0312398409 t.n.v.
Stichting KEES (NL) o.v.v. 'naam training' en 'naam deelnemer'.
2.2. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 48 uur voor de training plaatsvindt op de rekening van Stichting KEES te
staan.

3. Annulering
3.1. Bij annulering van deelname tot 5 dagen voor aanvang van de training en waar reeds de betaling van het
inschrijftarief van de deelnemer is ontvangen door Stichting KEES, wordt het volledige inschrijftarief
gerestitueerd.
3.2. Bij annulering van deelname binnen 5 dagen voor aanvang van de training en waar reeds de betaling van
het inschrijftarief van de deelnemer is ontvangen door Stichting KEES, is geen restitutie van het inschrijftarief
mogelijk.
3.3. Mocht de deelnemer binnen 5 dagen voor aanvang van de training annuleren en reeds het inschrijftarief
hebben betaald, mag de deelnemer zelf een vervanger aandragen. Hier moet maximaal 24 uur voor de training
via e-mail of telefoon melding van worden gemaakt bij Stichting KEES.
3.4. De deelnemer dient Stichting KEES per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van de annulering. Alleen
bij een bevestiging van Stichting KEES is de annulering definitief.
3.5. Stichting KEES behoudt het recht om een training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.
Bij volledige annulering van de training door Stichting KEES krijgt de deelnemer het inschrijftarief
gerestitueerd. Is de deelnemer bij een nieuwe datum van de training niet in staat om de training bij te wonen
en wordt dit binnen 72 uur na bekendmaking van de nieuwe datum middels e-mail of telefoon doorgegeven aan
Stichting KEES door de deelnemer, dan wordt het inschrijftarief gerestitueerd.

4. Deelname
4.1. Deelname aan de training is geheel op eigen risico van de deelnemer. Stichting KEES is niet aansprakelijk
voor schade, diefstal of letsel welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de deelnemer.
4.2. Mocht de deelnemer de training vroegtijdig verlaten of niet tevreden zijn over de inhoud van de training,
is er geen mogelijkheid tot restitutie van (een deel van) het inschrijftarief.

