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Artikel 1: Definities en werking
In deze ‘Voorwaarden cursussen’ wordt verstaan onder:
Akademie: De stichting Akademie voor Massage en Beweging, gevestigd te Amsterdam;
Belangstellende: Natuurlijk persoon die belangstelling toont om cursus te volgen;
Cursist: Natuurlijk persoon die cursus volgt;
Cursus: Iedere massagecursus of nascholing die onder de naam Akademie wordt gegeven;
Kosten: De vergoeding oftewel het cursusgeld dat de cursist aan de Akademie verschuldigd is
voor het deelnemen aan de cursus.
Artikel 2:
De Akademie geeft aan iedere belangstellende die een inschrijving wenst te doen voor een
cursus de gelegenheid een exemplaar van deze Voorwaarden via de site te downloaden.
Artikel 3:
Een overeenkomst tussen de belangstellende en de Akademie komt tot stand door het invullen
en verzenden van het aanmeldingsformulier via de website, waarbij tevens accoord wordt
gegeven op deze Voorwaarden .
Indien voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks is uitsluitend ter
beoordeling van de Akademie, is de Akademie gerechtigd af te zien van het geven van de
cursus. De Akademie doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist, uiterlijk 7 dagen voor
de geplande aanvang van de cursus.
Indien de Akademie de cursist een schriftelijke mededeling doet van het niet doorgaan van een
cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst te ontbinden en het cursusgeld retour te
ontvangen.
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Artikel 4: Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Akademie en een belangstellende
volgens artikel 3a gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
De cursist is de Akademie het cursusgeld verschuldigd van de cursus waarvoor de cursist zich
heeft ingeschreven.
Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden gelden er de volgende regels:
Tot vier weken voor aanvangsdatum is ontbinding van de overeenkomst mogelijk;
Bij ontbinding tussen vier en twee weken voor aanvangsdatum is 50% van het cursusgeld
verschuldigd.
Bij ontbinding korter dan twee weken voor aanvangsdatum of nadat een cursus is begonnen, is
100% van het cursusgeld verschuldigd. Is het cursusgeld reeds betaald dan vindt geen
restitutie van het cursusgeld plaats.
Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende, maar niet daartoe beperkt, op
medische gronden niet in staat is de (gehele) cursus te volgen, is dat voor rekening en risico
van de cursist. Wel heeft de cursist de mogelijkheid (een andere) cursus op een later moment
te volgen. Dit in overleg met de Akademie. Cursist kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
Indien de cursist verzuimt het cursusgeld te voldoen, is hij, zonder dat hiertoe verdere
ingebrekestelling vereist is, een verhoging van 15 euro administratiekosten verschuldigd.
Indien de cursist na overschrijding van de betalingtermijn het cursusgeld, alsmede de
genoemde verhoging voor administratiekosten, niet heeft voldaan, is de Akademie gerechtigd,
zonder dat daarvoor ingebrekestelling vereist is, over te gaan tot het treffen van
incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
Indien de Akademie overgaat tot het nemen van incassomaatregelen zijn de kosten hiervan
geheel voor de rekening van de cursist, met een minimum van 150 euro.
Onverminderd het bepaalde in vorige leden, is de cursist overeenkomstig artikel 119, Boek 6
van Burgerlijk Wetboek voor achterstallige bedragen de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 5: Overige rechten en verplichtingen van de cursist
Onverminderd het in of bij deze overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:
- Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lesdag
- Aanwezig te zijn tot het einde van de lesdag
- De voor de cursus noodzakelijke en door de Akademie verplicht gestelde materialen bij zich
te hebben
- De voorgeschreven kledingvoorschriften in acht te nemen.
- Zich gedurende de cursus correct te gedragen en andere cursisten niet te hinderen.
- Melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening die een gevaar kan
opleveren voor medecursisten of docenten.
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Artikel 6: Overige rechten en verplichtingen van de Akademie
De Akademie bepaalt de plaats en de tijd waarop de cursus wordt gegeven. De Akademie is
bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. De Akademie zal geen gebruik maken van deze
bevoegdheid zonder geronde reden.
De Akademie is gerechtigd de cursist de toegang tot deelname aan de cursus te ontzeggen
indien de cursist zich niet overeenkomstig artikel 5 gedraagt of er sprake is van een
aandoening die een gevaar oplevert voor de docenten, de medecursisten of modellen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
De Akademie aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van de
door de cursist meegebrachte materialen gedurende de cursus.
De Akademie is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in
verband met het volgen van de cursus, tenzij er sprake is van grove opzet van de Akademie
of zijn docenten.
De cursist vrijwaart de Akademie voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5
bedoelde ziekte of aandoening.
Artikel 8: Wijziging van de voorwaarden
De Akademie is ten alle tijde gerechtigd deze voorwaarden t.b.v, cursussen te wijzigen. De
voorwaarden, zoals deze luiden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de
overeenkomsten die tot stand zijn gekomen in die periode. Op latere overeenkomsten zijn de
nieuwe voorwaarden t.b.v. cursussen van toepassing.

juli 2012

