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1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle door Practica georganiseerde cursussen.
2. Aanmelding
Aanmelden voor een cursus geschiedt door het
volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier op onze website, door welke actie u
zich tevens accoord verklaart met deze algemene
voorwaarden.
3. Bevestiging
Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier zal Practica de deelname, onder vermelding van de cursus waarop de deelname
betrekking heeft, per e-mail bevestigen. Gaat de
cursus onverhoopt niet door, dan wordt de
overeenkomst geacht te zijn ontbonden.
4. Facturering en betaling
Circa 2 weken na aanmelding ontvangt u van
Practica een factuur per e-mail over het totaalbedrag. Het totaalbedrag kan ineens of in twee
gelijke termijnen voldaan worden. Dit dient niet
later te geschieden dan de vervaldata die op de
factuur vermeld zijn. Bij te late betaling kan
Practica vanaf een maand na het verstrijken van
de betalingstermijn tot aan ontvangst van het
verschuldigde bedrag rente in rekening brengen,
gelijk aan de wettelijke interest met een
minimum van 1 % (één procent) per maand.
Daarboven kan Practica alle door te late betaling
veroorzaakte kosten (binnen- en buitengerechtelijk) in rekening brengen. Op onze
website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud
van prijswijzigingen en typefouten.
5. Annulering
Practica kan bij een te gering aantal aanmeldingen, of om andere redenen, een cursus
niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de
ingeschreven cursisten ten minste één week voor
de aanvang van de cursus bericht en wordt het
cursusgeld terugbetaald.

6. Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de
gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld
verschuldigd. Terugbetaling van het cursusgeld
vindt plaats indien u uiterlijk veertien dagen
vóór aanvang van de cursus van deelname
afziet. Bij een kortere termijn dan veertien
dagen, doch vóór aanvang van de cursus, dient
een verzoek tot restitutie schriftelijk, onder
opgaaf van redenen, aan Practica te worden
gericht. Is een cursus eenmaal begonnen, dan
vervalt voor de cursist die de cursus staakt of
onderbreekt, het recht op terugbetaling van het
niet genoten cursus-deel. Behalve in geval van
annulering door Practica, wordt bij terugbetaling
ten minste € 15,- aan administratiekosten in
rekening gebracht.
7. Studiematerialen
Studieboeken dient de cursist zelf aan te
schaffen, zie hiervoor de informatie op onze
website. Er zullen gedurende de cursus regelmatig handouts worden uitgereikt.
8. Algemeen voorbehoud
Practica behoudt zich het recht voor om cursussen te actualiseren of te combineren, aanvangsdata te verschuiven, cursussen te annuleren of
op te schorten, cursussen stop te zetten, enz.
9. Vakanties
Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De
vakanties van Practica komen zoveel mogelijk
overeen met de schoolvakanties regio Noord.
10. Klachten en geschillen
Bij klachten wendt de deelnemer zich in eerste
instantie tot de docent. De voorwaarden in deze
overeenkomst worden beheerst door Nederlands
recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de in de
overeenkomst opgenomen voorwaarden zullen
worden beslecht door een daartoe bevoegde
rechter.

