ALGEMENE VOORWAARDEN
Cursus:
De cursussen worden standaard gegeven aan groepen van maximaal 8 personen op locatie van Padouk. Een les
duurt 2 ½ uur en is inclusief een pauze.
Deelname:
Padouk behoudt zich het recht voor om, wegens organisatorische reden (o.a. onvoldoende deelname) de
aanvangsdatum van een cursus te verplaatsen c.q. de tijdsindeling te wijzigen. Bovenstaande uiteraard in onderling
overleg met de cursist.
Prijzen:
Het cursusgeld bedraagt 30,00 euro (incl. btw) en dient per maand vóóraf betaald te worden. Bij aanvang van de
eerste les dient 50 euro borg aanbetaald te worden, dit bedrag wordt bij de laatste cursus verrekend. Het
bedrag voor te volgen cursussen en gebruikte materialen dient op de 1e les van elke kalendermaand contant
betaald te worden. Alleen contante betalingen zijn mogelijk. Alle benodigde materialen en gereedschappen zijn op
de locatie aanwezig.
Inschrijving:
U kunt zich inschrijven via het Padouk inschrijfformulier. De inschrijving voor de cursus is definitief nadat het
formulier ondertekend bij Padouk is ontvangen. Indien de aankomende cursist het inschrijfformulier ondetekend
heeft, heeft deze zich akoord verklaard met de algemene voorwaarden van Padouk. Een cursist schijft zich in
principe in voor een vaste dag in de week.
Duur cursus/annulering:
De lengte van de cursus kan door de cursist zelf bepaald worden. Wel dient men 1 maand voordat men de cursus
wil beëindigen dit aan te geven, zodat nieuwe cursisten ingeschreven kunnen worden.
Absentie/afmelding:
Indien een cursus uiterlijk 48 uur vóór aanvang is afgemeld kan deze binnen 1 kalendermaand worden ingehaald op
een - andere door Padouk bepaalde – dag (max 1 inhaalcursus per kalendermaand per cursist). Indien een cursus
uiterlijk 48 uur vóór aanvang niet is afgemeld wordt deze cursus gewoon in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid:
Padouk is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan
(eigendom van) de cursist, incluis de meegebrachte werkstukken. Gebruik van machines en materialen zijn geheel
voor eigen risico. Padouk heeft beschermende kleding, beschermbrillen, geluidbeschermers en handschoenen
paraat.
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