
Algemene Voorwaarden voor inschrijving en betaling  

Inschrijven 
Als u mee wilt doen aan een activiteit van Voor welzijn kunt u zich op de volgende manier inschrijven: 

• U schrijft zich in via de website servicepuntxl.nl en zoekt de gewenste groep.  
Na volledig invullen van het formulier en na het lezen van de Algemene Voorwaarden drukt u op 
verzenden.  De inschrijving komt automatisch terecht bij de cursusadministratie.  

U ontvangt vervolgens een bericht van ons dat uw inschrijving is ontvangen. 
Is de groep vol dan kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. 
De activiteiten starten alleen bij voldoende aanmeldingen. Tijdig inschrijven is daarom belangrijk.  
Voor de start van de activiteit ontvangt u een definitieve bevestiging. 

Tussentijds inschrijven is mogelijk.  

Betaling 
U schrijft zich in voor het hele seizoen.  
De deelnemersbijdrage wordt  in 5 termijnen van uw rekening afgeschreven. 
Bij tussentijds inschrijven worden zowel de deelnemersbijdrage als de termijnen aangepast. 
Zijn er nog 20 of minder lessen te gaan dan wordt dit in één keer gefactureerd.  

Annulering bij start activiteit. 
Annuleren kan alleen schriftelijk. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor de start van de 
activiteit. Vanaf 1 tot 2 weken voor de start wordt bij annulering € 15,00 administratiekosten in rekening 
gebracht. Alleen bij dringende redenen zoals ziekte (met doktersverklaring) of verhuizing buiten de stad wordt 
een uitzondering gemaakt. In dat geval dient u dit schriftelijk te melden bij de cursusadministratie. 

Opzeggen 
Als u de lessen tussentijds wilt beëindigen heeft u een maand opzegtermijn. Een mail is voldoende en de 
automatische incasso wordt direct stopgezet vanaf de opzegdatum. 

Als een activiteit niet doorgaat, ontvangt u de eventueel al betaalde deelnemersbijdrage retour.  
Een door u gemiste les wordt niet terug betaald. In geval van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld ziekte, dient 
u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de cursusadministratie.  
Lessen die door toedoen van Voor Welzijn niet worden gegeven, worden of ingehaald of terugbetaald. 

Kortingsregeling 
Deelnemers die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen een korting krijgen van 35% op de 
deelnemersbijdrage. Let op: de Ooievaarspas moet op naam van het kind staan. 
Om in aanmerking te komen voor deze korting moet u een kopie van de Ooievaarspas opsturen naar:  

Stichting Voor welzijn 
t.a.v. Wilma Gerritsen 
Antwoordnummer 61256 
2506 WB Den Haag (postzegel niet nodig) 

Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden. 

http://www.voorwelzijn.nl

