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1. Het inschrijfformulier geldt als overeenkomst tussen cursist en A.A.O. B.V. De hieronder staande 

voorwaarden gelden als de voorwaarden van de overeenkomst. 

 2. De inschrijving van de cursist is een feit nadat de daarvoor aangegeven inschrijfgelden door 

A.A.O. B.V. zijn ontvangen en nadat het inschrijfformulier aan A.A.O. B.V. getekend is 

geretourneerd. 

 3. A.A.O. B.V. heeft het recht de inschrijving te weigeren van die cursisten, van wie onvoldoende 

perspectief voor vruchtbare samenwerking aanwezig wordt geacht. 

 4. Bij niet tijdige betaling van lesgelden zal A.A.O. B.V. de dienstverlening onmiddellijk staken en de 

vordering uit handen geven aan een incassoadvocatenbureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten, 

zowel in als buiten rechte, zijn voor de cursist. 

 5. Annulering van de overeenkomst, dan wel beëindiging of gedeeltelijke beëindiging van de 

overeenkomst, kan alleen plaatsvinden per aangetekend, correct geadresseerd schrijven. U bent 

lesgeld verschuldigd tot de eerste van de derde maand volgend op de datum van het poststempel 

op de aangetekende brief. De maand van afstempeling wordt daarbij niet meegerekend. Zie ook 

artikel 6,7,8 en 9. 

 6. Cursussen die drie kalendermaanden of korter duren, kunnen niet worden opgezegd. 

 7. Het niet of in beperkte mate gebruik maken van lessen geeft geen recht op restitutie van 

lesgelden. 

 8. Bij annulering minder dan veertien dagen voor het begin van een cursus is men het totale lesgeld 

verschuldigd. Bij annulering die veertien dagen of langer voor het begin van een cursus 

plaatsvindt, is men alleen inschrijfgeld verschuldigd. 

 9. Teveel betaalde lesgelden worden binnen 14 dagen na bekendmaking gerestitueerd. 

 10. Bij overlijden van de cursist is de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en worden 

teveel betaalde lesgelden gerestitueerd. 

 11. Met de beëindiging van de overeenkomst eindigen de wederzijdse rechten en plichten. 

 12. A.A.O. B.V.  kan besluiten de start van een cursus uit te stellen wegens een te gering aantal 

deelnemers. 

 13. De cursist onderwerpt zich hiermede aan de bij A.A.O. B.V. geldende presentie- en 

afmeldingsplicht. 

 14. De cursist verplicht zich hiermede tot het volgen van de aanwijzingen van directie en 

medewerkers van A.A.O. B.V. op het terrein van lessen, werkcolleges en zelfstudie. 

 15 De cursist verplicht zich hiermede, zich in collegeruimten en studieruimten te houden aan de 

regels van wellevendheid en goed gedrag 

 16 Ten alle tijden geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf aanmelding van de cursus 
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