ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN ACADEMIE ARTEMIS

Academie Artemis, ingeschreven bij de KVK onder nummer 33185667, hierna te noemen
‘Artemis’, heeft de volgende Algemene Voorwaarden voor cursussen opgesteld:

1.

Door middel van de inschrijving voor een cursus bij Artemis verklaart de cursist akkoord

te gaan met deze Algemene Voorwaarden en verplicht deze zich tot betaling van het
cursusgeld.
2.

Bij het intrekken of in gebreke blijven van de betaling en/of niet-nakoming van enige

andere uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal het verschuldigde
cursusgeld direct en in haar geheel opeisbaar zijn.
3.

Eventuele incassokosten worden bij wanbetaling verhaald op de cursist.

4.

Na ontvangst van de betaling wordt de cursist definitief toegelaten tot de cursus. Niet-

tijdige betaling van het cursusgeld geeft Artemis het recht de inschrijving te laten vervallen.
De annuleringsregeling in artikel 14 treedt dan in werking.
5.

Mocht de cursus zijn volgeboekt dan heeft de cursist de mogelijkheid om in een

volgende cyclus de cursus te volgen, dan wel restitutie van het cursusgeld te ontvangen.
6.

Artemis behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende

aanmeldingen zijn. Een cursus kan geannuleerd worden tot één week voor de startdatum.
Artemis zal te allen tijde een alternatief aanbieden. Indien hier geen gebruik van wordt
gemaakt zullen alle reeds betaalde gelden worden gerestitueerd. Bij twijfel of een cursus
doorgang kan vinden wordt men zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
7.

Alleen bij aanwezigheid van minimaal 80% van de cursus wordt een certificaat van

deelname uitgereikt.
8.

Bij tussentijdse beëindiging van de cursus om welke reden dan ook blijft de verplichting

tot het betalen van het volledige cursusgeld te allen tijde bestaan. Reeds betaald cursusgeld
wordt niet gerestitueerd.
9.

Indien een cursist wegens ziekte of onvoorziene zwaarwegende omstandigheden de

cursus niet langer kan volgen dan mag deze na overhandiging van een doktersverklaring of

medisch afschrift de cursus in een direct opvolgende cyclus voortzetten zonder meerkosten,
zulks ter beoordeling van de directie.
10.

Artemis behoudt zich het recht voor om na één officiële waarschuwing een cursist

tussentijds van de cursus te verwijderen indien de directie van mening is dat diens gedrag in
strijd is met de belangen van de cursus of de medecursisten. De financiële verplichting blijft in
dit geval echter onverminderd van kracht.
11.

Artemis behoudt zich het recht voor een cursist uit te sluiten van deelname aan de

lessen, indien niet aan alle overeengekomen (betalings)verplichtingen is voldaan. De
financiële verplichting blijft in dit geval echter onverminderd van kracht.
12.

De cursist is verplicht een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) afgesloten

te hebben. Artemis is gevrijwaard van schade die door de cursist is veroorzaakt en waarvoor
Artemis op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
13.

Artemis stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van

eigendommen van de cursist.
14.

Indien de cursist de deelname aan de cursus wenst te annuleren, dan geldt de

volgende regeling. Bij annulering:
- tot 1 maand voor aanvang mag de cursus kosteloos worden geannuleerd.
- tussen 4 en 2 weken voor aanvang wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
- tussen 2 weken en 1 week voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening
gebracht.
- minder dan een week voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in
rekening gebracht.
Eventuele restituties worden verrekend met reeds voldane cursusgelden.
15.

Annuleringen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan de studentenadministratie

via studentenadministratie@academieartemis.nl
16.

De cursus is geen vooropleiding; deelname aan een Artemis cursus garandeert geen

toelating tot op een voltijd of deeltijdopleiding van Artemis.

17.

Artemis zal van al datgene dat door de cursist wordt vervaardigd in het kader van de

cursus het gebruiksrecht krijgen voor publicitaire doeleinden, in de breedste zin des woords.
Artemis behoudt dit recht tot drie jaar na afronding van de cursus.
18.

De cursist draagt hierbij het persoonlijk portretrecht over aan Artemis in geval er film-

en/of fotoreportages worden gemaakt tijdens de cursusperiode en/of op de Academie, zulks
ten behoeve van promotie en publicitaire doeleinden. Dit overgedragen recht blijft geldig
tot drie jaar na de afronding van de cursus.

