CURSUSOVEREENKOMST
VAARSCHOOL
Katschip 12, 1602 CS Enkhuizen
T (0228) 526 594
www.vaarschoolenkhuizen.nl
info@hoeversmaritiem.nl

Achternaam…………………………………………………
Voornaam ……………………………………………………

O

Klein Vaarbewijs 1

Adres ……………………………………………………………

O

Klein Vaarbewijs 2

PC & plaats …………………………………………………

O

Klein Vaarbewijs 1 & 2

O

Marifonie

O

Meteorologie

Tel. GSM ………………………………………………………

O

Navigatie / GPS

Ons gevonden via ……………………………………….

O

Wel lesmateriaal nodig

Tel. Privé of werk ………………………………………

E-mail:

Hierbij verklaart ondergetekende (volledig & duidelijk invullen svp!), hierna genoemd de cursist, zich te hebben
ingeschreven voor de ingevulde cursussen, op de hoogte te zijn en in te stemmen met onderstaande voorwaarden:
1.

Ondergetekende schrijft zich in voor de Cursus(sen):……………………………………………………………………………

2.

Dit formulier dient ondertekend per post of gescande mail teruggestuurd te worden aan bovenstaand adres, zie briefhoofd.
Na aanmelding wordt voor aanvang cursus een factuur toegestuurd en is tevens bevestiging van inschrijving.
Het volledige cursusbedrag dient vóór aanvang cursus te zijn bijgeschreven op de rekening genoemd onder artikel 4.
Indien het volledige cursusbedrag bij aanvang van de cursus niet is voldaan vervalt de gereserveerde cursusplaats, terwijl de
betalingsverplichting blijft bestaan.
Bankbetaling:
NL96 KNAB 0257 8893 61
t.n.v. Hoevers Maritiem te Enkhuizen.
a) De prijs van € 150,00 voor de cursus Klein Vaarbewijs 1 is gebaseerd op twee zaterdagen.
b) De prijs van € 150,00 voor de cursus Klein Vaarbewijs 2 is gebaseerd op twee zaterdagen.
c) De prijs van € 125,00 voor de cursus Marifonie is gebaseerd op twee lessen van circa 3 uur.
d) De prijs van € 150,00 voor de workshop Meteorologie is gebaseerd op twee lessen van circa 3 uur.
e) De prijs van € 150,00 voor de workshop navigatie is gebaseerd op twee lessen van circa 3 uur.
f)
De prijs van privélessen en examentraining volgens offerte
g) Bij het niet op tijd betalen wordt per betalingsherinnering € 15,- aan kosten in rekening gebracht.
De cursusprijzen zijn exclusief boeken en lesmaterialen, tenzij anders aangegeven.
De juiste lesboeken dienen via Hoevers Maritiem of internet besteld te worden: Leidraad voor het Vaarbewijs en Leidraad voor
Marifonie (uitgeverij Hollandia / Haarlem).
Hoevers Maritiem is niet aansprakelijk voor lessen die de cursist om welke reden dan ook mist of niet kan volgen door o.a.
ziekte, vakantie, overwerk, etc. De cursist kan de gemiste lessen inhalen volgens het tarief genoemd in artikel 4.
Voor bedrijven zijn de genoemde tarieven exclusief BTW. (Prijs)wijzigingen in lessen en/of materiaal voorbehouden.
Examens worden afgenomen door andere externe instanties. De cursist dient zelf voor tijdige inschrijving en betaling van de
examens te zorgen en gaat NIET via Hoevers Maritiem. Examenformulieren kunnen via internet verkregen worden.
De cursist is verantwoordelijk voor overige lesmaterialen die Hoevers Maritiem en/of de leslocatie in bruikleen tijdens de cursus
tot zijn/haar beschikking stelt en dienen aan het einde van elke les in originele staat teruggegeven te worden.
Geplande lessen kunnen voor of tijdens de cursus in onderling overleg met de cursisten worden aangepast en/of gewijzigd.
Indien de cursus door de cursist wordt geannuleerd, is de volgende restitutieregeling cursusgeld van kracht:
a) Schriftelijke opzegging tot uiterlijk twee weken voor aanvang: 100% restitutie cursusgeld minus € 15,00 kosten.
b) Schriftelijke opzegging van twee weken tot aanvang cursus: 50% restitutie cursusgeld.
c) Bij annulering tijdens de cursus blijft de betalingsverplichting volledig gehandhaafd en is er geen restitutie mogelijk.
d) De cursist heeft door schriftelijke annulering tijdens de cursus geen recht op gebruik van opschorting of deelname aan
andere cursus(sen). Hierbij volgt geen restitutie. Bovenstaande restitutie is van toepassing op cursusgeld / lesmaterialen.
Hoevers Maritiem is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen,
niet behaalde diploma’s of certificaten, onjuiste inschrijving examens, onvoldoende examenresultaten, gemiste lessen, etc.
Bij onvoldoende deelname of inschrijvingen en/of andere onvoorziene omstandigheden kan de cursus vóór aanvang
startdatum door Hoevers Maritiem geannuleerd worden. De cursist heeft de keuze de cursus op een andere datum en/of
andere locatie te volgen of heeft recht op volledige restitutie van het betaalde cursusgeld, exclusief lesmaterialen.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter, rechtbank Hoorn / Alkmaar, is bij
uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen. Hoevers Maritiem is ge-audit door en geregistreerd bij het
CRKBO – Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
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Plaats: ……………………

Versie: 65.09/19.08

Datum: …………….

Naam & handtekening cursist: ……………….……

