Algemene voorwaarden
en betaling
Je inschrijving voor een van de opleidingen of workshops is definitief na ontvangst
van het inschrijfformulier door S-Sent, je inschrijving via e-mail, of na aanvang van
de lessen en je deelname daaraan. Na inschrijving geldt er een wettelijke
bedenktermijn van 7 dagen.
De opleidingen bestaan uit 12 lessen of een meervoud daarvan en rond je af met
een certificaat. Voor het behalen van het certificaat en om door te gaan naar een
vervolgopleiding, mag je per 12 lessen maximaal 2 lessen hebben gemist.
Workshops zijn ter verdieping van de opleidingen en bestaan uit één les, een
aantal lessen of 12 lessen. Heb je een les gemist, dan kun je deze les in dezelfde
periode inhalen en anders bij de eerstvolgende keer dat deze opleiding of workshop
wordt aangeboden. Bij een workshop op locatie (binnen en buiten Nederland), is de
deelnemer zelf verantwoordelijk voor de reis naar de betreffende locatie, het
afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering mbt tot de reis en verblijf, de
verblijfskosten en kan de persoon aantonen te beschikken over een EHIC (zorgverzekering). S-Sent kan alleen worden aangesproken op de inhoud van de les.
S-Sent kent tarieven voor particulieren en voor ZZP-ers en bedrijven. Kosten voor
de opleidingen en workshops (muv de workshops bij de Volksuniversiteiten) zijn:
Particulieren

ZZP-ers en bedrijven

Per les en workshop per les:

30,- incl btw

35,- excl btw

Workshop/opleiding 12 lessen:

360,- incl btw

420,- excl btw

Opleiding 24 lessen:

720,- incl btw

840,- ex btw

Zorg voor jezelf:

20,- incl btw

25,- excl btw

Bij alle opleidingen en workshops staan de kosten op de flyers en op de website
(www.s-sent.nl). Bij aanvang van de opleiding vindt de betaling plaats. Gespreide
betaling is mogelijk gedurende de opleiding. Tot 7 dagen vóór aanvang van de
opleiding kun je kosteloos afzeggen. Zeg je daarna af, dan betaal je €100
administratiekosten en zeg je af na aanvang, dan betaal je het volledige bedrag
van de opleiding.
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