Modevakschool

LESVOORWAARDEN per Juni 2020

Betaling: lesgeld wordt altijd vóóruit betaald. Het totale bedrag kan in 10 termijnen worden
voldaan. Voorkeur voor automatische betaling via internet bankieren
Verhindering: de data van 18 of 36 lessen zijn vooraf bekend, deze heb/krijg je per e-mail.
Onvoorziene omstandigheden- of door overheid opgelegde maatregelen daargelaten geldt
voor inhalen/verhindering het onderstaande:
Mocht je verhinderd zijn, bel dan zo spoedig mogelijk af. De les kan eventueel ingehaald
worden, mits daar binnen een groep plaats voor is. Bij niet afmelden kan er niet ingehaald
worden. Bij het verhinderd zijn van een afgesproken inhaal les is het niet mogelijk deze
alsnog in te halen. Er worden geen inhaallessen meegenomen naar een volgend lesseizoen.
Een lesseizoen loopt van augustus/september tot en met juni.
In alle andere gevallen zal naar redelijkheid en mogelijkheid worden besloten hoe de lessen
kunnen worden gecontinueerd/ingehaald. Restitutie van maandelijks lesgeld in deze gevallen
niet gegeven worden.
Cursusduur(volgens de Ensaid opleiding): iedere module bestaat uit een deel theorie en
een deel praktijk, waarbij een aan die module gekoppeld boek wordt gebruikt en ondersteunend materiaal(zowel de boeken als de materialen waarmee wordt gewerkt komen voor
rekening van de cursist). Niet iedere module is gelijk aan de andere en het kan daardoor
meer tijd vergen voordat examen kan worden gedaan. Examens kunnen twee keer per jaar
worden afgelegd. Zoals in factuur beschreven hangt het doen van examen af van beoordeling
door docent en de daarvoor gestelde voorwaarden. Het kan dus voor komen dat er extra
lessen gevolgd moeten worden welke aanvullend gefactureerd zullen worden en deze komen
daardoor boven op de vermelde kosten.
Vakanties: een cursus-/schooljaar bestaat uit 36 lesweken van augustus/september tot en
met juni. Tijdens korte vakanties en feestdagen zijn geen lessen ingepland(schoolvakanties
regio Noord zijn hierbij leidend).
Opzeggen: wilt u stoppen met de opleiding of cursus, dan dient u dit TWEE MAANDEN van
tevoren schriftelijk te melden. Vooruitbetaald lesgeld zal niet worden geretourneerd, tenzij
de lessen door de school worden geannuleerd.
Bij het niet nakomen van de voorgeschreven lesvoorwaarden, of bij ongewenst gedrag tijdens
de lessen, kan u door de docent van Zieje! Modevakschool de toegang tot de lessen worden
ontzegd. Zieje! Modevakschool is niet aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van eigendommen.
Cursist verklaard door middel van handtekening op de hoogte te zijn van de lesvoorwaarden.
Het inschrijfformulier en deze voorwaarden zullen door ZieJe! Modevakschool niet verder
verstrekt zonder toestemming van de cursist. Bij beëindiging van de overeenkomst worden
deze formulieren/gegevens slechts bewaard voor zover wettelijk noodzakelijk.
Aangaande cursusjaar 2020-2021
Naam:
Handtekening:

