
1. PLAATSING
Naschoolse cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. U ontvangt circa 
een week voor aanvang informatie over de start van de cursus.  

2. BETAALWIJZE
Een aantal weken na de start van de cursus, ontvangt u per mail de factuur van Cool kunst en 
cultuur. Afhankelijk van de door u gemaakte keuze voor de betaalwijze, dient u het bedrag zelf 
over te maken of wordt het bedrag door Cool geïncasseerd. Bent u in het bezit van een  
Huygenpas? Informeer naar de kortingsmogelijkheden via info@coolkunstencultuur.nl.  

3. LESLOCATIE 
De naschoolse cursus vindt plaats op de school en in het lokaal zoals vermeld in de  
uitnodiging. Kinderen dienen zelf naar de betreffende lesruimte te gaan. De docent van Cool 
staat daar klaar om te starten met de les. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de  
procedure die de school van uw kind hierin volgt zodat uw kind tijdig aanwezig is. 

4. UITVAL 
4.1  UITVAL DOCENT 

Bij uitval van één of meer lessen wordt een vervangende datum gezocht of een andere les  
uitgebreid, zodat het volledige lesprogramma alsnog kan worden uitgevoerd. Als door toedoen 
van Cool het aantal lessen of lesminuten minder is dan is aangegeven, wordt het verschil  
gerestitueerd. We betalen terug vanaf een bedrag van €7,50. 

4.2 UITVAL DOCENT I.V.M. COVID-19
We nemen de maatregelen rondom COVID-19 zeer serieus. Indien een docent één of meerdere 
klachten heeft zal hij/zij geen les geven (ook niet digitaal) en wordt een vervangende datum  
gezocht of een andere les uitgebreid, zodat het volledige lesprogramma alsnog kan worden  
uitgevoerd. Als door toedoen van Cool het aantal lessen of lesminuten minder is dan is  
aangegeven, wordt het verschil gerestitueerd. We betalen terug vanaf een bedrag van €7,50. 

4.3 UITVAL LEERLING 
Als een cursist een les niet kan volgen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan 
Cool via info@coolkunstencultuur.nl, zodat wij de docent op de hoogte kunnen brengen. Een  
gemiste les geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld of het volgen van een extra les. 

4.4 UITVAL I.V.M. SLUITING VAN DE SCHOOL 
Wanneer een naschoolse cursus niet plaats kan vinden vanwege een tijdelijke sluiting van de 
school, gaan we eerst op zoek naar vervangende lesdata. Wanneer het vervangen van de  
les(sen) niet mogelijk is, wordt het verschil in aantal lessen of lesminuten gerestitueerd.  
We betalen hierbij terug vanaf een bedrag van €7,50. 
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5. UITSCHRIJVEN
Een inschrijving voor een cursus kunt u kosteloos annuleren tot drie weken voor aanvang van de 
eerste les. Bij latere opzegging bent u het volledige lesgeld verschuldigd, ook als er binnen drie 
weken voor aanvang van de cursus wordt ingeschreven. Ook bij tussentijdse opzegging dient  
het volledige lesgeld te worden voldaan en is geen restitutie mogelijk.  

6. AANSPRAKELIJKHEID
Stichting Cool is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van  
eigendommen en goederen van cursisten. Stichting Cool is niet aansprakelijk voor  
ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijk-
heidsverzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en  
Stichting Cool is het Nederlands recht van toepassing. 
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