
 
 

Algemene voorwaarden voor cursussen 

1. DEFINITIES  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

1.1 Levin Language School: de organisatie Levin Language School die actief is op het gebied van het geven 

Nederlandse Taalcursussen. Vermeld bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6467 0538 

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of natuurlijke persoon die een contract heeft afgesloten met Levin Language School 

1.3 Opleiding: de aangeboden cursus, training, workshop of opleiding door Levin Language School, hierna te noemen: 

cursus.  

1.4 Aanmeldingen opgave voor een cursus per mail, brief of via een website.   

 

2. TOEPASSING  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Opdrachtgever en 

Levin Language School, betreffende deelname aan een cursus.   

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.  

 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT  

3.1 Een overeenkomst tussen Levin Language School en de Opdrachtgever, hierna te noemen: opdracht, komt tot stand 

doordat:  

a. Een aanmeldingsformulier is ingevuld via de website of doordat een offerte binnen de in de offerte vermelde 

geldigheidstermijn door de Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard;   

b. Een gezamenlijke verklaring in deze zin door de Opdrachtgever en Levin Language School is ondertekend.  

3.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht zijn slechts bindend indien en voor zover 

dit schriftelijk is overeengekomen.  

3.3 Door de aanmelding verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de op 

dat moment gehanteerde cursuskosten. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Levin 

Language School per email of anderzijds schriftelijk dit heeft bevestigd aan de Opdrachtgever.   

 

4.  ANNULERING   

4.1 De Opdrachtgever kan op telefonisch of schriftelijk verzoek en na goedkeuring van de directie van Levin Language 

School zijn/haar de cursusdatum wijzigen of annuleren.  

4.2 Bij annulering door de Opdrachtgever verplicht deze zich het cursusgeld te voldoen, tenzij anders is 

overeengekomen.  

4.3 Levin Language School heeft het recht om een cursus voor de aanvang ervan te annuleren indien er naar haar 

oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn.   

4.4 Levin Language School zal bij annulering de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.  

 

 

5.  CURSUSGELD EN BETALING  

5.1 De cursuskosten staan vermeld op de website of in de offerte van Levin Language School. 

5.2 Betaling dient te geschieden voor aanvang van de cursus of anders overeengekomen. Bij maandelijkse betaling 

dient er een incassomachtiging te worden afgegeven voor de duur van de cursus. Bij het niet tijdig kunnen 

incasseren van het cursusgeld blijft de betaling onverminderd van kracht.  

5.3 De Opdrachtgever zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden 

ter zake van de invordering, verschuldigd zijn.   

 



 
 

6.  CERTIFICERING  

6.1 Indien de deelnemers de cursus met goed gevolg hebben afgerond ontvangen zij een certificaat.  

 

7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  

7.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Levin Language School en de opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden 

van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlands recht.  

 

 

 

 

 

  

 

 


