
 

 

 

Cursusinformatie 2015 - 2016 
 
Voorwaarden 
Aanmelden voor het starten van de cursus: De aanmeldingstermijn sluit twee weken voor aanvang 
van de cursus. Als wij uw aanmelding hebben ontvangen, wordt deze op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Een cursus start bij voldoende deelnemers. U ontvangt uiterlijk een week 
voor de start van de cursus een bevestigingsbrief. 
 
Betaling: Het is niet mogelijk contant te betalen. Uw betaling geschiedt per automatische incasso, 
na aanvang van de cursus. Het inschrijfformulier is tevens machtiging. Indien u een cursus van 
twintig lessen of meer volgt, wordt het cursusbedrag in twee termijnen afgeschreven. 
 
Instromen : Mocht er plek zijn, dan is het in overleg mogelijk om ook na de start van het seizoen 
bij cursussen in te stromen. De lessen worden dan berekend vanaf het moment van deelname. 
 
Vol: Indien een cursus vol is kunt u zich door uw aanmelding via de website op een wachtlijst laten 
plaatsen. Vanzelfsprekend worden pas kosten berekend vanaf het moment van deelname. 
 
Opzeggen: Indien u tussentijds of vanaf drie weken voor aanvang een cursus wilt beëindigen, dient 
u dit schriftelijk te melden aan het Cursuswerkbureau van Coherente, Dorpsplein 60, 1115 CX 
Duivendrecht, of mailen naar: m.rechtuijt@coherente.nl 
U kunt alleen geld terug ontvangen, indien u een lange cursus volgt  (twintig lessen of meer). Wij 
brengen na datum van beëindiging vier lessen administratiekosten in rekening. 
 
Declaratiefonds: In 2015 kunnen inwoners met een laag inkomen gebruik maken van het 
Declaratiefonds voor deelname aan activiteiten in Ouder-Amstel. Met het Declaratiefonds kunt u 
ook meedoen aan cursussen van Coherente. Voor meer informatie klik hier. 
 
Zorgverzekering: In sommige gevallen kunt u voor beweegcursussen zoals Meer Bewegen voor 
Ouderen en Yoga+ de cursuskosten vergoed of gedeeltelijk vergoed krijgen via uw 
zorgverzekeraar. U kunt het beste contact hierover opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. 
 
Tot slot: Aan dit cursusprogramma is met grote zorgvuldigheid gewerkt. Toch kan het voorkomen 
dat er fouten in staan of dat er wijzigingen zijn. Aan deze fouten en/of wijzigingen kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
 

Deelname aan de cursussen is voor eigen risico. 

 

 

Ouder-Amstel, november 2015. 

mailto:m.rechtuijt@coherente.nl
http://www.ouder-amstel.nl/inwoners/publicatie/declaratiefonds

