Voorwaarden bij inschrijving voor en deelname aan
cursussen en workshops van Stichting Kunstkring Duiven
Indien u zich inschrijft voor en deelneemt aan een cursus van de Stichting KunstKring
Duiven (KKD), dan zijn onderstaande voorwaarden op u van toepassing. Wij verzoeken u
vriendelijk hiervan goede nota te nemen.
Cursusjaar verdeeld in 3 cursusblokken
Een cursusjaar bij KKD vangt aan in september en bestaat uit 3 blokken van steeds 10
lessen in evenzoveel opeenvolgende weken. Bij aanvang van de cursus zal de docent de
cursusdata aan u doorgeven.
Inschrijven
Voor deelname aan een cursus dient u zich ieder cursusjaar opnieuw in te schrijven. Het
feit dat u eerder één of meerdere cursussen bij KKD heeft gevolgd is daarbij niet van
belang.
U kunt zich direct inschrijven voor een geheel cursusjaar van 3 cursusblokken van 10
lessen, dus 30 lessen in totaal. Uiteraard is het ook mogelijk om u in te schrijven voor 2
cursusblokken van in totaal 20 lessen of 1 cursusblok van 10 lessen.
Voor deelname een workshop dient u zich apart in te schrijven.
U kunt zich inschrijven via de website van de KKD of via de administratie in het gebouw
van de KKD aan de Visserlaan 41. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan niet te
lang met inschrijven te wachten. De volgorde van inschrijving bepaalt immers mede of een
cursusplaats voor u beschikbaar is.
Knip- en zwerfkaarten
In tegenstelling tot voorgaande jaren verkopen we geen zogenoemde knipkaarten meer.
Met een zwerfkaart kun u zich oriënteren op de diverse activiteiten van KKD. Maar let op:
indien u een zwerfkaart aanschaft, is deze slechts voor bepaalde tijd geldig! Niet gebruikte
lessen kunnen we niet restitueren (zie ook hierna).
Indeling in de cursus
Het aantal inschrijvingen overtreft regelmatig het aantal beschikbare cursusplaatsen.
Daarbij geven we prioriteit aan cursisten die zich hebben ingeschreven voor een langere
periode. We delen daarom eerst, op volgorde van inschrijving, de aanmeldingen voor 3
cursusblokken met 30 lessen in, vervolgens de inschrijvingen met 2 blokken met 20 lessen
en tot slot de inschrijvingen voor 1 cursusblok met 10 lessen. Indien dan nog
cursusplaatsen beschikbaar zijn, dan kunnen ook cursisten met een zwerfkaart
deelnemen.
Indien na indeling van alle inschrijvingen voor u op dat moment geen cursusplaats
beschikbaar is, dan informeren we u zo spoedig als mogelijk. In overleg kunt u zich
vervolgens op een wachtlijst laten plaatsen. Soms blijkt immers vóór aanvang van een
cursusblok dat cursisten alsnog annuleren.
Bij te weinig belangstelling voor een cursus of workshop kunnen wij besluiten om deze
cursus of workshop geen doorgang te laten vinden. In voorkomend geval informeren we u

zo spoedig als mogelijk. Eventueel reeds betaald cursusgeld zullen we dan op zo kort als
mogelijke termijn aan u restitueren.
Betalen cursusgeld
Bij aanvang van de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld gaat u een
betalingsverplichting aan voor het cursusgeld voor het aantal lessen waarvoor u hebt
ingeschreven.
Let op: het cursusgeld, dat wordt vermeld op de website en in brochures, is altijd exclusief
gebruikte materialen, tenzij anders vermeld.
Het cursusgeld kunt u op de volgende wijze voldoen:
• door overschrijving naar IBAN NL44 RABO 0315 4330 78 ten name van Stichting
KunstKring Duiven te Duiven, onder vermelding van de cursus waarvoor u zich heeft
ingeschreven;
• gespreid betalen in twee termijnen is mogelijk indien u zich hebt ingeschreven voor
een cursus van in totaal 30 of 20 lessen. Indien u gespreid betaalt, ontvangen we de
1e termijn graag vóór 1 november, en de 2e termijn vóór 1 januari.
In voorkomend geval kan het bestuur op uw verzoek een betalingsregeling treffen.
indien u deelneemt aan een workshop, dan dient u altijd vooraf te betalen.
Gelrepas
Houders van een Gelrepas kunnen gebruik maken van de cursussen van KKD. Zij dienen
dat vooraf wel even te melden bij de administratie.
Verhindering en annulering
Na aanvang van uw cursus of workshop is tussentijds annuleren niet meer mogelijk. Het
cursusgeld wordt niet gerestitueerd.
Als een cursusbijeenkomst of workshop uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte van een docent,
dan kunt u deze les op een later moment inhalen, zonder extra kosten.
Indien u als cursist verhinderd bent voor deelname, dan kunt u geen aanspraak maken op
de mogelijkheid om de les later in te halen. Ook wordt in dat geval het cursusgeld niet
gerestitueerd.
Indien u uw zwerfkaart niet volledig benut in de periode van geldigheid, dan vindt geen
restitutie plaats.
In uitzonderlijke situaties beslist het bestuur of kan en moet worden afgeweken van
bovenstaande.
Materialen
De benodigde materialen verschillen per cursus. Van uw docent hoort u waar u zelf voor
dient te zorgen en welke materialen in de cursus aanwezig zijn. Sommige materialen kunt
u bij ons tegen aantrekkelijke prijzen aanschaffen. Het cursusgeld dat wij vermelden op de
website en in brochures is altijd exclusief materialen, tenzij anders vermeld,

Aansprakelijkheid
Tot slot, u neemt volledig op eigen risico deel aan de activiteiten van KKD.
Bent u er daarom van bewust dat de KKD niet aansprakelijk is voor enige vorm van
materiële schade als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging, dan wel enige vorm van
lichamelijk letsel die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan activiteiten van de
KKD.

