Algemene voorwaarden cursussen BAK, basis voor actuele
kunst
Aanmelding en betaling van cursussen
U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen met uw volledige adresgegevens
naar steffie@bakonline.org. Stuur alstublieft tevens een korte biografie en motivatie
mee zodat we de cursus eventueel kunnen aanpassen op de samenstelling van de
groep. U ontvangt op korte termijn een bericht van ontvangst van uw aanmelding,
waarin uw aanmelding wordt bevestigd. Mocht de cursus vol zitten, dan krijgt u
daarvan zo spoedig mogelijk bericht.
Na bevestiging van uw aanmelding ontvangt u een factuur van ons voor de betaling
van de cursus. Aan deze betaling moet worden voldaan voor de start van de cursus.
Deelname aan de cursus is pas mogelijk wanneer we de betaling hebben ontvangen.

Over- of onderinschrijving
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betalingen. Mocht er
geen plaats meer zijn in de cursus van uw keuze, dan ontvangt u daarvan bericht.
Wanneer een cursus vol is, geven wij dit aan op de website.

Annuleren
Wanneer u uw aanmelding voor een cursus annuleert, wordt er standaard € 15
administratiekosten in rekening gebracht. Annuleert u binnen een week voor
aanvang, wordt de helft van het cursusgeld doorberekend. Na de start is het
volledige cursusgeld verschuldigd.

Uitval cursusbijeenkomst(en)
Wanneer een cursusbijeenkomst door onvoorziene omstandigheden niet door kan
gaan maken wij dit via e-mail bekend. We raden u daarom aan om op de ochtenden
van uw cursusdagen uw e-mail te raadplegen. De betreffende bijeenkomst wordt op
een later tijdstip ingehaald.

Cursuslocatie

De cursus vindt plaats bij BAK, basis voor actuele kunst, aan Pauwstraat 13a te
Utrecht.

Studiemateriaal
Voor de cursus is een reader beschikbaar, deze is niet bij de cursusprijs inbegrepen.
U kunt de reader aanschaffen tijdens de eerste bijeenkomst.
Meer informatie over het studiemateriaal ontvangt u bij de bevestiging van uw
aanmelding.

Privacyverklaring
De persoonlijke gegevens die wij van u vragen zijn nodig om de aanmeldingen en de
betaling te verwerken, en om contact met u te kunnen opnemen over zaken
betreffende de cursus. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de organisatie
van de cursus. Klik hier om onze volledige privacyverklaring te lezen.
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van BAK, meldt u zich dan hier aan
voor de nieuwsbrief.

