
ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  KAT-‐cursussen	  	  
	  
Inschrijfformulier	  
Door	  het	  insturen	  van	  het	  inschrijfformulier,	  of	  het	  inschrijven	  via	  internet,	  verklaart	  u	  zich	  akkoord	  
met	  de	  algemene	  voorwaarden	  en	  gaat	  u	  de	  verplichting	  aan	  tot	  betaling	  van	  het	  volledige	  
cursusgeld.	  
	  
Wijze	  van	  betalen	  en	  inschrijven	  
Na	  schriftelijke	  aanmelding	  ontvangt	  u	  een	  factuur	  en	  dient	  u	  binnen	  twee	  weken	  50%	  van	  het	  
cursusgeld	  aan	  te	  betalen.	  De	  overige	  50%	  dient	  uiterlijk	  twee	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  cursus	  
betaald	  te	  zijn.	  Uw	  inschrijving	  is	  definitief	  op	  het	  moment	  dat	  de	  eerste	  50	  %	  van	  het	  cursusgeld	  is	  
ontvangen.	  
	  
Annuleren	  door	  cursist	  
Annuleren	  van	  uw	  inschrijving	  kan	  per	  post	  of	  per	  e-‐mail.	  
Tot	  uiterlijk	  28	  dagen	  vóór	  aanvang	  van	  de	  cursus	  kan	  schriftelijk	  worden	  afgemeld	  en	  bent	  u	  slechts	  
50%	  van	  het	  cursusbedrag	  verschuldigd	  aan	  KAT.	  Na	  deze	  datum	  bent	  u	  het	  gehele	  cursusgeld	  
verschuldigd	  aan	  KAT.	  Voor	  de	  cursussen	  KAT	  in	  Frankrijk	  kunt	  u	  zelf	  eventueel	  een	  
annuleringsverzekering	  via	  uw	  reisverzekering	  afsluiten.	  
Wanneer	  u	  iemand	  anders	  kunt	  aanmelden	  die	  in	  uw	  plaats	  de	  cursus	  wil	  volgen	  kan	  uiteraard	  100%	  
restitutie	  van	  uw	  inschrijvingsgeld	  plaatsvinden.	  Verhindering	  van	  de	  cursist	  geeft	  geen	  recht	  op	  
restitutie.	  U	  kunt	  geen	  geld	  terug	  krijgen	  bij	  afwezigheid	  van	  één	  of	  meerdere	  dagen.	  
	  
Annuleren	  door	  KAT	  
KAT	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  een	  cursus	  te	  annuleren	  indien	  er	  onvoldoende	  inschrijvingen	  zijn.	  
Vier	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  cursus	  wordt	  dit	  duidelijk.	  U	  wordt	  op	  dat	  moment	  op	  de	  hoogte	  
gebracht.	  
Indien	  een	  cursus	  om	  enigerlei	  reden	  voortkomend	  uit	  KAT	  geen	  doorgang	  kan	  vinden	  ontvangt	  de	  
ingeschrevene	  het	  volledige	  cursusgeld	  retour.	  Dit	  kan	  in	  geval	  van	  overmacht,	  waaronder	  wordt	  
verstaan	  alle	  van	  buiten	  komende	  oorzaken	  die	  redelijkerwijs	  niet	  voorzienbaar	  waren	  en	  als	  gevolg	  
waarvan	  KAT	  niet	  in	  staat	  is	  haar	  verplichtingen	  jegens	  de	  cursist	  waar	  te	  maken.	  
	  
Aansprakelijkheid	  
KAT	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  aan	  en-‐	  of	  verdwijnen	  van	  eigendommen	  en	  goederen	  van	  
cursisten,	  noch	  voor	  verwonding	  of	  enige	  andere	  schade	  door	  een	  cursist	  opgelopen	  gedurende	  de	  
cursus.	  Dit	  geldt	  voor	  alle	  cursussen	  en	  activiteiteb	  van	  KAT,	  zowel	  in	  Nederland	  als	  in	  het	  
buitenland.	  


