Algemene voorwaarden Annorlunda opleidingen
Betreffende inschrijving en deelname aan een opleiding, die Georganiseerd
wordt door Annorlunda Kynologisch Kenniscentrum, hierna genoemd
als de organisator.
1.Inschrijving per module geschiedt door het voldoen van de
aanbetaling (module 1) of het volledige cursusbedrag. Men
verbindt zich aan deze voorwaarden voor de duur van de module
waarvoor men zich inschrijft. De organisator heeft het recht
inschrijvingen te weigeren, zonder opgaaf van reden. Het
verstrekken van onjuiste informatie m.b.t. de inschrijving kan
leiden tot uitsluiting zonder restitutie van het inschrijfgeld.
2.Betaling geschiedt via iDeal. Bij inschrijving voor module 1 dient 200 euro aanbetaling
voldaan te worden. Het resterende bedrag dient uiterlijk vier weken voor de start van de
eerste lesdag van deze module voldaan te zijn. De betreffende betaallink wordt via email
verstuurd. De verantwoordelijkheid voor het voldoen van de betaling ligt bij de cursist. Als er
door technische onvolkomenheden geen mail met betaallink is verstuurd, wordt cursist
geacht hierover contact op te nemen met de organisator. Voor overige modules geldt dat de
cursist zich inschrijft voor die module via een toegestuurde uitnodiging en het verschuldigde
bedrag voldoet via de meegestuurde betaallink voldoet. Tenzij anders is overeengekomen. De
betaling van de modules 2 t/m 10 dient twee weken voor aanvang van de module te zijn
voldaan.
3. Inschrijving verplicht tot betaling.
4. Annulering van inschrijving kan schriftelijk of per mail. Bij annulering tot zes weken voor
de eerste lesdag van module 1 wordt de aanbetaling terug gestort. Bij afzegging in de
periode van zes weken tot de eerste lesdag van module 1 vindt geen terugbetaling van de
aanbetaling meer plaats. Zes weken voor de eerste lesdag module 1 wordt een mail
met betaallink voor het restbedrag verstuurd. Dit dient vier weken voor aanvang van de
eerste lesdag van module 1 te zijn voldaan. Bij afzegging 7 dagen of minder voor de eerste
lesdag van module 1, is het gehele bedrag verschuldigd.
Annulering van modules 2-10 kan tot twee weken voor aanvang van de module. In dat geval zal
het betaalde bedrag worden terug gestort. Bij annulering van 2 weken tot de start van de
module zal geen terugbetaling meer plaatsvinden.
5.Bij voortijdige beëindiging van een module, op initiatief van de deelnemer, blijft men het
volledige bedrag verschuldigd en bestaat er geen recht op restitutie van het hele of
gedeeltelijke bedrag. Bij voortijdige beëindiging of annulering van de module wanneer deze
geannuleerd wordt op initiatief van de organisatoren en/of de begeleiders wordt het
eventueel betaalde geld gerestitueerd naar rato.
6.De organisator en begeleiders van de module zijn niet aansprakelijk voor schade aan of
verlies van eigendommen van deelnemers en/of derden. Tevens zijn de organisator en de
begeleiders niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat of ontstaan is tijdens, voor of na
de module en daarbuiten. De organisator en de begeleiders hebben een
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inspanningsverplichting voor een goed verloop van de module.
7. Alle informatie in deze infogids en/of op de website omtrent data, prijzen, literatuur en
andere praktische zaken is allemaal onder voorbehoud en mogelijk aan verandering
onderhevig.
8.De deelnemer heeft de organisator op de hoogte gesteld van evt. medische-, geestelijke en/of sociale omstandigheden die van belang zijn voor wel of geen deelname aan de
module.
9. Tijdens de lessen is het alleen op verzoek van organisatoren toegestaan om een hond
mee te nemen. Tijdens de praktijktrainingen op het terrein van Annorlunda is het gebruik
van slipkettingen, halti’s/gentleleaders en halfchecks niet toegestaan.
10.Door inschrijving wordt de deelnemer aan de module verondersteld volledig kennis te
hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
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