
Algemene voorwaarden workshop ‘Duetten zingen’ 12 oktober 2019  

De workshop ‘Duetten zingen’ wordt gehouden op 12 oktober 2019  van 13.00 uur tot 17.00 uur in 
Dorpshuis ’t Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel door Anita van Ek en Charlotte Munnik.  
 

De volgende voorwaarden gelden voor deelname aan de workshop: 

  

1. Aanmelding voor deelname  

a. Aanmelding gebeurt via het digitale inschrijfformulier dat via onze websites wordt 

aangeboden. 

b. De inschrijving is definitief als het cursusgeld voor deelname is ontvangen op IBAN NL 38 

RABO 0154 9699 66 t.n.v. Zang Praktijk A. van Ek o.v.v. ‘duetten’ + volledige voor- en 

achternaam cursist. 

c. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 13-09-2019. 

 

2. Betaling  

a. Uw aanmelding is pas definitief na betaling. Zie hiervoor de tarieven bij 3. 

d. Betaling geschiedt via bankoverschrijving naar IBAN NL 38 RABO 0154 9699 66 t.n.v. Zang 

Praktijk A. van Ek o.v.v. ‘duetten’ + volledige voor- en achternaam cursist. 

 

3. Tarieven   

a. Indien de cursist zich aanmeldt en het cursusgeld voldoet vóór 6 juli 2019 kost de deelname 

75 euro p.p. 

b. Bij aanmelding en betaling tussen 6 juli 2019 en 13 september 2019 kost de deelname 85 

euro p.p.  

 

 

4. Annulering en restitutie 

a. Deelname kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 27 september 2019. Het 

ontvangen cursusgeld zal dan worden gerestitueerd.  

b. Na 27 september 2019 kan deelname niet meer kosteloos worden geannuleerd. Het 

ontvangen cursusgeld wordt niet gerestitueerd.  

c. Kan de workshop niet doorgaan of moet deze worden verplaatst door verhindering van de 

docent(en) dan wordt de cursist daar tijdig van op de hoogte gesteld per e-mail of telefoon. 

Bij plotselinge verhindering door ziekte of overmacht wordt de cursist telefonisch daarover 

ingelicht. In dat geval wordt gezocht naar een oplossing, zoals het verplaatsen van de 

workshop naar een later tijdstip. In het geval er geen passende oplossing wordt gevonden, 

vindt restitutie van het cursusgeld plaats.  

 

 

5. Privacy   

a. Voor de inschrijving voor de workshop ‘Duetten zingen’ zijn enkele persoonsgegevens nodig. 

Deze zullen verwerkt worden door Charlotte Munnik – zangles in Breda. Wij doen er alles 

aan uw privacy te beschermen en gaan dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 

Wij verwijzen u naar de privacyverklaring op mijn website voor meer informatie: 

http://www.charlottemunnik.nl/privacyverklaring/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYmka2PALZt9ntpChbMzh-Whi-4yRZ__UMLraHAsjQKYqTtA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.charlottemunnik.nl/privacyverklaring/

