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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Algemene voorwaarden van Aula Taleninstituut Nijmegen, gevestigd te Nijmegen. Zwanenveld 6145, 6538 PX   
 

Toepassing Voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AULA Taleninstituut Nijmegen te verrichten cursussen en 
diensten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. 
 
Aanmelding 
U meldt zich aan voor een cursus bij AULA Taleninstituut Nijmegen door het inschrijvingsformulier volledig  in 
te vullen en ondertekend te doen toekomen aan AULA Taleninstituut Nijmegen. 
 
Overeenkomsten 
De overeenkomsten worden definitief na schriftelijke bevestiging volgend op de betaling van de factuur. Zodra 
de overeenkomsten schriftelijk zijn bevestigd door AULA Taleninstituut Nijmegen, zijn het taleninstituut en de 
cliënt hieraan gebonden. 
 
Doorgang cursussen 
Een cursus gaat door bij AULA Taleninstituut als er een groep van minimaal 5 deelnemers is. Als dat 
minimumaantal niet wordt bereikt, kan dit tot gevolg hebben dat de cursus niet doorgaat. Als dat zo is, krijgt U 
uiterlijk drie dagen voor het begin van de cursus een e-mail bericht van ons.  
Betalingen 
De factuur voor de cursus wordt verzonden nadat het taleninstituut het volledig ingevulde inschrijfformulier 
heeft ontvangen.  
Betaling van het cursusgeld moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvinden. 
 
Opzegging  
Opzegging van de cursus waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven kan tot 5 werkdagen vóór aanvang van 
de cursus. Opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief. In dat geval wordt een aanbetalingsbedrag in 
rekening gebracht overeenkomstig éénderde van het totaal verschuldigde bedrag.  
Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. 
beëindigen van de cursus. 
 
Restitutie van lesgeld 
De cursist heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden indien deze voortijdig 
met de cursus stopt. Bij bijzondere omstandigheden zal bekeken worden of in een later stadium de 
afgebroken cursus alsnog kan worden afgerond. De cursus kan in dat geval slechts één keer worden 
opgeschoven. Waarna het recht op de cursus komt te vervallen.  
 
Inhaallessen 

• groepslessen 
Als de cursist een les niet bij kan wonen kan de les niet op een ander moment worden ingehaald, 
tenzij anders overeengekomen is.  

• privélessen  
Het afmelden voor een les kan  tot 48 uur  van te voren worden doorgegeven.  Alleen in dat geval 
wordt een nieuwe afspraak gemaakt.  
 

Klachten. 
Deze dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na het voorval waarop de klacht betrekking heeft. 
 
Aansprakelijkheid 
Aula Taleninstituut Nijmegen is uitsluitend aansprakelijk voor de uitvoering van de lessen en kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor verlies, ongelukken, schade of letsel aan voorwerpen of personen 
gedurende de cursus.  

 




