
Algemene voorwaarden cursus- en workshops/Schrijfcafédeelname  Script en co 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en overige activiteiten 

georganiseerd en/of uitgevoerd door Script en co te Groningen. 

Door aanmelding/inschrijving voor een cursus, workshop of activiteit verklaart de deelnemer zich 

akkoord met deze algemene voorwaarden. 

De schrijfcursussen en workshops vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Mocht de 

cursus waar u zich voor ingeschreven heeft onverhoopt niet doorgaan, dan hoort u dit uiterlijk één 

week voor aanvang van mij. U krijgt uw inschrijfgeld in dat geval per ommegaande teruggestort. 

 

Aanmeldingsvoorwaarden 

Aanmelding voor een schrijfcursus of – workshop is pas definitief na ontvangst van betaling. Na 

inschrijving ontvangt u per mail een factuur met een betaaltermijn van 2 weken. 

Aanmelding binnen twee weken voor aanvang van een cursus of workshop is definitief nadat de 

factuur, die u per ommegaande ontvangt, is betaald. 

Aanmelding voor een Schrijfcafé is bindend vanaf 24 uur voor aanvang van het Schrijfcafé. U 

ontvangt na het Schrijfcafé een betaalverzoek voor uw deelname. 

 

Annuleringsvoorwaarden* 

Tot 4 weken voor aanvang van de cursus of workshop kan er kosteloos worden afgezegd. Daarna 

worden er kosten in rekening gebracht in de volgende termijnen:  

- tot vier weken: geen kosten, 100% van de inschrijfkosten worden gerestitueerd 

- vier tot twee weken voor aanvang: 25% van de inschrijvingskosten, 75% wordt gerestitueerd  

- een tot twee weken voor aanvang: 50% van de inschrijvingskosten, 50% wordt gerestitueerd 

- 24 uur voor aanvang: er wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd. U betaalt 100% van de 

kosten 

- bij tussentijds beëindigen of anderszins niet deelnemen aan de cursus/workshop bestaat er   

geen recht op restitutie van de inschrijfkosten 

Bij een 'no-show' zonder afmelding minimaal 24 uur voor aanvang van het Schrijfcafé wordt het 

normale tarief berekend. U krijgt na het Schrijfcafé een betaalverzoek. 

Een afspraak voor individuele schrijfbegeleiding afzeggen kan kosteloos indien u zich uiterlijk 24 uur 

voorafgaand aan de afspraak afmeldt. Bij afmelding korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak 

zullen de daadwerkelijke kosten van het gesprek wel in rekening worden gebracht.  

*    Bij kortingsacties geldt dit voor het daadwerkelijk betaalde bedrag voor een workshop of cursus. 


