Algemene voorwaarden Script en co
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en
overige activiteiten georganiseerd en/of uitgevoerd door Script en co te Groningen.
2. Door aanmelding voor een cursus, workshop of activiteit verklaart de
aanmelder/deelnemer (daaronder ook verstaan de betreffende organisatie) zich
akkoord met deze algemene voorwaarden.
3. Aanmelding gaat bij voorkeur via het inschrijfformulier op de website of per mail. De
aanmelding is geldig vanaf de datum van ontvangst van het formulier.
4. Het is niet mogelijk om voor een gedeelte van de cursus in te schrijven, tenzij specifiek
aangegeven bij de cursus.
5. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Er wordt een minimaal en
maximaal aantal deelnemers aangehouden. Bij te veel aanmeldingen wordt een
reservelijst gehanteerd. Bij te weinig aanmeldingen heeft Script en co het recht de
cursus te annuleren. Deelnemers ontvangen uiterlijk 10 dagen voor de cursusdatum
bericht hierover. Bij te weinig aanmeldingen krijgt de deelnemer het geld dat al in
rekening is gebracht en betaald retour.
6. Script en co heeft het recht de cursus te verschuiven naar een latere datum in geval van
bijvoorbeeld onvoldoende deelnemers, beschikbaarheid van docent(en) en
cursusruimte. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld.
7. Betaling geschiedt altijd vooraf door middel van het betalen van de factuur. De betaling
moet uiterlijk vier weken voor deelname aan de cursus zijn bijgeschreven op het
rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
8. Annulering door een cursist dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. Als datum
wordt het poststempel of e-maildatum gehanteerd. Tot vier weken voor de cursusdatum
is annulering kosteloos. Bij annulering van 4 tot 2 weken voor de cursus of activiteit is
de deelnemer 50% van het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 2
weken voor cursusdatum is Script en co gerechtigd het volledige bedrag voor de cursus
of activiteit in rekening te brengen. Bij annulering binnen twee weken wordt geen geld
teruggestort.
9. Als een deelnemer na aanvang van een cursus geheel of gedeeltelijk (voortijdig) stopt
bestaat geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) de
betaalde deelnemersbijdrage.
10. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger sturen om de
cursusplaats in te nemen. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het
cursusgeld verschuldigd. De wijziging dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór de

aanvang van de betreffende cursus aan Script en co te worden doorgegeven. Aan een
dergelijke wijziging zijn geen kosten verbonden.
11. Hoewel het cursusaanbod met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Script
en co zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Aan het
cursusprogramma op de website en andere publicaties zoals de krant kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend.

