Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden 2018-2019
U schrijft zich in voor een cursus. Hoe weet u of u kunt deelnemen?
Wanneer uw aanmelding is ontvangen, verwerken wij deze op volgorde van binnenkomst. Een
cursus start bij voldoende aanmeldingen. Als u deel kunt nemen, ontvangt u uiterlijk een week voor
de start van de cursus bericht per e-mail of per post. Mocht de cursus vol zijn, dan wordt u op de
wachtlijst geplaatst en ontvangt u hiervan bericht. Indien de cursus vanwege onvoldoende
aanmeldingen niet doorgaat, dan wordt geen gebruik gemaakt van de afgegeven machtiging.
Betaalwijze
Betaling van de cursuskosten vindt plaats via een eenmalige machtiging tot afschrijving. Hiervoor
geeft u toestemming bij het invullen van het inschrijfformulier. Indien u een cursus van twintig
lessen of meer volgt, wordt het bedrag in twee termijnen geïncasseerd.
Opzeggen
Uw inschrijving geldt voor een hele cursus. Bij voortijdige beëindiging van deelname kan in de
regel geen restitutie van cursusgeld worden verleend. Uitzonderingen: verhuizing naar een
woonplaats buiten Ouder-Amstel of op grond van een medische indicatie, die voortzetting van
deelname onmogelijk maakt.
Opzeggen dient schriftelijk (per post of per e-mail) te gebeuren. Indien sprake is van een medische
indicatie dient u bij uw opzegging een verklaring van een arts te voegen. Telefonisch opzeggen of
opzeggen via de docent is niet toegestaan. Wanneer uw opzegging is geaccepteerd, worden vier
extra lessen in rekening gebracht (administratiekosten).
Declaratiefonds
Inwoners van Ouder-Amstel met een laag inkomen kunnen gebruik maken van het Declaratiefonds
voor deelname aan activiteiten in Ouder-Amstel. Met een bijdrage uit het Declaratiefonds kunt u
ook meedoen aan cursussen van Coherente.
Zorgverzekering
In sommige gevallen kunt u voor beweegcursussen zoals Meer Bewegen voor Ouderen de
cursuskosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar. Hiervoor dient u contact op te
nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Aan het 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, mei 2018

