ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van Talenacademie Intercambio, gevestigd op de
Maanglans 28, 3824 EB te Amersfoort.

Artikel 1: Toepassing van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Talenacademie
Intercambio (hierna genoemd Intercambio), aangeboden of aan te bieden services
en/of diensten uitgevoerd door een vertegenwoordiger(ster) van Intercambio, tenzij
dat anders is overeen gekomen in een schriftelijke overeenkomst.
Artikel 2: Overeenkomsten
Voor elke cursusvorm wordt een overeenkomst opgesteld, die door beide partijen
ondertekend dient te worden.
De overeenkomst is alleen dan pas geldig bij ondertekening van beide partijen.
Zodra de ondertekende overeenkomst in bezit is van Intercambio is, is Intercambio
hieraan gebonden.
Artikel 3. Betalingen
Na ontvangst van ondertekende overeenkomst wordt een factuur opgesteld en
verzonden naar de cursist.
Voor aanvang van de cursus dient de betaling bij Intercambio ontvangen te zijn. Bij
het in gebreke blijven van de betaling is de cursist, buiten de hoofdsom en de
vertragingsrente, alle kosten verschuldigd aan Intercambio. Dit is geldig voor zowel
de eventuele gerechtelijke kosten alsook de buitengerechtelijke kosten, waaronder
kosten voor een advocaat, deurwaarderkosten of kostenderving voor o.a. verlies
van tijd, reputatie, imago.
Intercambio houdt zich het recht voor de cursist, bij gebreke van tijdige betaling,
deelname aan een cursus te weigeren,
Artikel 4. Aanmelding
Definitieve aanmelding is pas gerechtigd bij ontvangst van de getekende
overeenkomst bij Intercambio op de Maanglans 28, 3824EB te Amersfoort.
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Artikel 5. Cursusduur
De data en tijden van de cursus worden in overleg met de opdrachtgever (cursist)
vastgesteld en vermeldt op de schriftelijke overeenkomst. Indien een geplande
cursus geen doorgang kan vinden dient u Intercambio hiervan zo spoedig mogelijk,
maar ten minste 24 uur voor de geplande les te informeren.
Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te zijn vastgelegd in de overeenkomst.
Artikel 6. Afmelding
Indien cursisten zich niet, of niet tijdig afmelden, komt de desbetreffende les te
vervallen. Deze kan niet meer worden ingehaald.
Een cursus kan na aanmelding niet meer geannuleerd worden.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Intercambio is uitsluitend aansprakelijk voor de uitvoering van de ondertekende
opdracht. Verdere aansprakelijkheden zijn niet van toepassing.
Artikel 8. Klachten.
Deze dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na het voorval waarop de
klacht betrekking heeft.
Artikel 9. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit offertes en overeenkomsten zijn onderworpen aan
het oordeel van de op grond van de Nederlands wet bevoegde rechter.
Artikel 10. Recht
Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing.
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