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De inschrijving geschiedt uitsluitend door middel van het door ons verstrekte online inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier wordt door u als ouder/verzorger ingevuld.
U schrijft uw zoon/dochter in voor de gehele cursus. Dit betekent dat u akkoord gaat de gehele cursusprijs te voldoen.
De inschrijving geschiedt geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Na deze inschrijving conformeert u zich aan
de inhoud van de cursus.
Na ontvangst van de bevestiging (doorgang van de cursus Computertypen) heeft u veertien dagen bedenktijd
om de cursus kosteloos te annuleren. Na deze 14 dagen is herroeping/ontbinding niet meer mogelijk en volgt er
GEEN restitutie van gedane betalingen.
Typeschool Eemland behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
Betalingsvoorwaarden:
Het cursusgeld dient betaald te worden vóór de 1e lesdag naar de bankgegevens zoals vermeld in de bevestiging.
Bij betaling in termijnen dient het 1e termijn op de 1e lesdag te worden betaald en het 2e termijn op de 5e les.
Typeschool Eemland behoudt zich het recht voor om de toegang tot onze online omgeving te blokkeren bij het
niet betalen van het cursusgeld.
Gedurende de schoolvakanties is het instituut gesloten en zijn er geen lessen. Eveneens worden geen lessen
gegeven op nationale en erkende christelijke feestdagen.
Indien uw zoon/dochter een les niet kan bijwonen verwachten wij daarvan tijdig bericht.
De cursusmap, die wordt uitgereikt op de 1e les, is eigendom van uw zoon/dochter.
Voor ontvreemding of beschadiging van de eigendommen van uw zoon/dochter kunt u ons niet aansprakelijk stellen.
U geeft de directie toestemming om foto’s van uw zoon/dochter te maken en te gebruiken voor redactionele of
promotionele doeleinden. U kunt via het inschrijfformulier kenbaar maken, dat uw zoon/dochter niet gefotografeerd
mag worden.
Al onze prijzen zijn incl. BTW.
Door ondertekening/verzenden van het inschrijfformulier verklaart u dat u akkoord bent met deze voorwaarden.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van het opleidingsinstituut.
Typeschool Eemland is onderdeel van Studiecentrum Amersfoort.

Corona:
Als het kabinet besluit dat de scholen dicht moeten, omdat het coronavirus oplaait, dan gaan de typelessen door
via de online leeromgeving van Typeschool Eemland. De leerling ontvangt een link waarmee hij/zij kan inloggen
en de les online kan volgen.
Als de docent (of een gezinslid van de docent) ziek wordt en de docent moet in quarantaine, maar de lessen
kunnen wel doorgaan, dan vinden deze lessen ook plaats in de online leeromgeving.

