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Algemene voorwaarden Taalbureau Eemland 
 

Artikel 1. Omschrijving klant/cursist – Taalbureau Eemland 

1.1 Klant/cursist is een afnemer van goederen en/of diensten van Taalbureau Eemland. 

1.2 Met Taalbureau Eemland wordt bedoeld: het talencentrum gevestigd te Soest. 

 

Artikel 2. Inschrijven voor cursussen 

2.1 Inschrijven voor de cursussen van Taalbureau Eemland is mogelijk via: 

- telefoon onder nummer: 06-29435778;  

- E-Mail: info@taalbureau-eemland.nl; 

- contactformulier op website: www.taalbureau-eemland.nl.  

 

Artikel 3. Annuleren van de cursus of wijzigen van de cursusdatum 

3.1 Taalbureau Eemland behoudt zich het recht om een cursus te annuleren dan wel om de 

cursusdatum te wijzigen indien het aantal inschrijvingen voor een groepscursus onvoldoende is. De 

nieuwe cursusdatum wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. Bij het annuleren van de cursus 

door Taalbureau Eemland wordt het cursusgeld aan de cursist gerestitueerd.  

3.2 Taal Bureau Eemland garandeert dat een door buitengewone omstandigheden vervallen les op 

een ander moment wordt ingehaald. De nieuwe cursusdatum wordt in overleg met de cursisten 

vastgesteld. 

3.3. Indien een cursist de lessen of cursus op eigen initiatief voortijdig beëindigt vindt er geen 

restitutie plaats van het ingelegde inschrijfgeld.  

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden 

4.1 Het volledige bedrag aan inschrijfgeld dient tenminste één week voor aanvangsdatum van de 

cursus overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL08INGB0006274321 ten name van 

Taalbureau Eemland te Soest. 

4.2 Het is ook mogelijk om de volledige betaling contant te voldoen bij aanvang van de eerste les van 

de cursus. U dient tenminste één week voor aanvangsdatum van de cursus aan te geven dat u 

contant betaalt. 

4.3 Facturen voor de door Taalbureau Eemland geleverde diensten worden verstrekt nadat het 

inschrijfgeld voor de cursus volledig voldaan is. 

 

Artikel 5. Privacy van de cursist 

5.1 Taalbureau Eemland garandeert dat de persoonsgegevens van de cursist alleen worden gebruikt 

voor de eigen administratie en dat deze niet worden verstrekt aan derden.  

 

Artikel 6 Auteursrecht 

http://www.taalbureau-eemland.nl/


 
 
6.1 De auteursrechten van het door Taalbureau Eemland geproduceerde of in opdracht gemaakt 

lesmateriaal zijn in bezit van Taalbureau Eemland. Niets uit dit materiaal mag worden 

vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Taalbureau Eemland. 

 

Vastgelegd op 01/01/2014 te Soest 

Docenten Taalbureau Eemland 

 

 


