
Algemene Voorwaarden Particulieren 

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van C cédille. De voorwaarden gelden 

voor alle activiteiten van C cédille. De algemene voorwaarden voor bedrijven staan 

apart vermeld. Door het inschrijven voor een cursus/training bij C cédille verklaart u 

zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.  

Artikel 1. Aanmelding/Inschrijving 

1. Aanmelden gebeurt via het formulier op de website van C cédille.  

2. Inschrijving vindt plaats direct na betaling van het volledige cursusbedrag, 

eventueel inclusief prijs voor boeken. U heeft bedenktijd tot een week voor de 

datum dat een cursus start. 

3. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 

4. De cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. 

5. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.  

6. De inschrijving geldt voor de gehele cursus-/lesperiode. 

7. Bij verlenging van een cursus dient u zich opnieuw aan te melden. 

8. Inschrijving houdt tevens in dat u akkoord gaat met de voorwaarden van C cédille. 

Artikel 2. Plaatsing 

1. Iedereen die geplaatst kan worden, ontvangt een uitnodiging voor de cursus. Deze 

uitnodiging is tevens een bevestiging van plaatsing. 

2. Iedereen die niet geplaatst kan worden ontvangt hierover bericht. Het reeds 

betaalde cursusgeld wordt dan teruggestort. Eventueel wordt afgesproken dat een 

cursus later of op een ander tijdstip alsnog doorgang vindt.  

3. Indien er minder dan het minimale aantal cursisten zich heeft ingeschreven, dan 

kan, in overleg met de ingeschreven cursisten, gekozen worden voor verhoging 

van het cursusgeld naar rato óf voor vermindering van het aantal lesuren naar 

rato. 

Artikel 3. Annulering/tussentijdse beëindiging 

1. Annulering of tussentijds beëindigen van een cursus moet u altijd schriftelijk via 

het contactformulier op de website (info@c-cedille.nl) doorgeven. 

2. Annulering is alleen kosteloos tot een week vóór aanvang van de eerste les. Bij 

annulering na dit tijdstip of bij tussentijdse beëindiging moet u het volledige 

cursusgeld betalen. 

3. Bij annulering van een cursus vanwege onvoldoende deelnemers of in alle andere 

gevallen dat een cursus niet doorgaat, zal C cédille het door u betaalde bedrag 

terugstorten. 

4. Terugbetaling bij het niet doorgaan van een cursus geschiedt maximaal 6 weken 

na de beoogde startdatum. 
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Artikel 4. Uitval cursusbijeenkomst 

1. Uitval van lessen door redenen van de docent geeft recht op inhalen van de 

gemiste les(sen) na afloop van de serie lessen.  

2. Het missen van lessen door de cursist geeft geen recht op inhalen van de 

les(sen), korting of teruggave van lesgelden. 

Artikel 5. Tarieven 

De tarieven staan vermeld op de website van C cédille. Genoemde tarieven zijn 

exclusief lesmateriaal. Kosten voor lesmateriaal kunnen per cursus verschillen. 

Artikel 6. Betaling cursusgeld 

1. U dient het cursusgeld voor de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven bij 

inschrijving voor de cursus ineens te voldoen. Dit kan via overschrijving op 

rekeningnummer NL33 RABO 01519 92 932 t.n.v. IGM Scheepers o.v.v. uw naam 

en cursusnaam.  

Artikel 7. Wijziging persoonlijke gegevens 

U dient wijziging van uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk schriftelijk te 

melden via het contactformulier op de website of via mail (info@c-cedille.nl). 

 
 
Algemene Voorwaarden Bedrijven 

1. Na uw acceptatie van onze offerte ontvangt u van ons een 
trainingsovereenkomst. Deze kunt u ondertekenen en naar ons e-mailen of 
opsturen, voorafgaand aan de eerste les. 

2. Indien een cursist door omstandigheden de cursus niet meer kan blijven 
volgen, dan kan hij/zij vervangen worden door een andere medewerker van 
uw bedrijf. Gehele of gedeeltelijke restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. 

3. Tijdig aan ons doorgegeven incidentele onderbrekingen van de training zijn 
altijd mogelijk. De lessen worden dan doorgeschoven naar een later tijdstip. In 
elke overeenkomst wordt een uiterste datum vermeld waarop de training als 
afgerond dient te worden beschouwd. 

4. U kunt een bepaalde les verschuiven naar een later tijdstip. U dient dit ons wel 
minimaal 48 uur vóór aanvang van deze les te laten weten. Tijdige annulering 
houdt in dat de les op een later tijdstip alsnog genoten kan worden. Te late 
annulering betekent dat de les als gegeven wordt beschouwd. 

5. Betaling van facturen dient conform de wettelijke eisen te geschieden binnen 
30 dagen na factuurdatum. Een factuur zal de volgende posten bevatten: 
lesgeld (op basis van aantal lesuren/uurtarief), kosten 
lesboeken, reiskostenvergoeding docent, 21% btw. Ook kan er een 
totaalbedrag vermeld zijn (exclusief lesboeken en btw). 
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Algemene Voorwaarden Website 

Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De 
informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
De eigenaar van deze website kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 
voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie. 

 


