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Wie zich inschrijft voor een cursus, workshop of bijles van Ingrid Blijenberg, verbindt 
zich daarmee aan onderstaande algemene voorwaarden.  

INSCHRIJVING EN BETALING  

• U kunt zich digitaal aanmelden voor een cursus, workshop of bijles met het 
inschrijfformulier via www.blijmettaal.nl, mondeling of via een rechtstreekse 
mail aan de docent: info@blijmettaal.nl of ingridblij22@gmail.com. Na een 
aanmelding ontvangt u een digitale bevestiging van inschrijving.  

• Met ondertekening en/of elektronische verzending van uw aanmelding 
verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en met opname van uw 
persoonsgegevens in het bestand van Ingrid Blijenberg en met vermelding 
van uw contactgegevens op de groepslijst.  

• Conform de privacyverklaring kunt u te allen tijde inzien welke gegevens van 
u opgeslagen zijn. En deze gegevens laten verwijderen. Ingrid Blijenberg zal 
nimmer persoonsgegevens delen met derden.  

• U bent aangemeld als u een digitale bevestiging heeft ontvangen van Ingrid 
Blijenberg.  

• U ontvangt een factuur bij aanvang van de cursus of workshop.  
• De kosten voor een workshop dienen vooraf te worden voldaan.  
• De kosten voor een cursus kunnen in één termijn of in drie maandelijkse 

termijnen betaald worden. De vervaldata zijn aangegeven op uw factuur.  
• Met de inzending van het inschrijfformulier, dan wel uw digitale aanmelding, 

verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld.  
• Indien wij uw betaling op de dag van de eerste cursusbijeenkomst niet 

hebben ontvangen, blijft uw overeenkomst met ondergetekende en de 
daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht. Dit 
geldt ook voor deelnemers die kiezen voor betalen in termijnen.  

• Voor cursussen bij Gigant gelden in het seizoen 2018-2019 
kortingsregelingen voor bepaalde doelgroepen. De cursist kan daar gebruik 
van maken onder voorwaarde van het bij aanvang van de cursus aan de 
docent overleggen van bewijsmateriaal dat hij/zij voldoet aan de 
voorwaarden die aan de regeling ten grondslag liggen.  

ANNULERING CURSIST  

• Als u na inschrijving besluit van deelname af te zien, dan geldt  (ongeacht de 
reden van annulering) de volgende regeling:  

• tot moment van bevestiging dat de cursus/workshop doorgaat, kunt u 
kosteloos annuleren.  
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• als u bevestigd bent dat de cursus/workshop doorgaat, doorgaans 
twee weken voor de eerste les/workshop betaalt u 100% van het 
lesgeld.  

• Annuleringen of wijzigingen kunt u per e-mail doorgeven aan 
info@blijmettaal.nl of ingridblij22@gmail.com. U ontvangt een bevestiging 
van uw annulering per e-mail.  

• Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer u 
de cursus uit eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is 
van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist. Voor cursussen 
levensverhaal schrijven en creatief schrijven bij Gigant geldt in seizoen 2018-
2019 dat per cursus maximaal één gemiste les ingehaald kan worden door 
gratis mee te doen aan het Schrijfcafé. De data hiervoor zijn tevoren bepaald 
en staan op de website www.blijmettaal.nl. Als de cursist deze mogelijkheid 
niet kan of wil benutten, ontstaat er geen andere verplichting voor Ingrid 
Blijenberg om de cursist te compenseren.  

ANNULERING DOCENT  

• Ingrid Blijenberg behoudt zich het recht voor een cursus of workshop 
te annuleren indien het aantal inschrijvingen het minimum aantal 
deelnemers niet behaalt. Als dat het geval is ontvangt u daarover zo 
spoedig mogelijk bericht, doch uiterlijk een week voor geplande 
aanvang van de cursus, workshop en wordt het al betaald cursusgeld 
binnen twee weken aan u terugbetaald.  

• In geval van ziekte of verhindering van de docent wordt de les óf door 
een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de 
cursusperiode ingehaald.  

           RESTITUTIE  

• Heeft u om een van voornoemde redenen recht op restitutie van gelden, dan 
worden deze binnen twee weken aan u terugbetaald. Terugbetaling vindt 
plaats op het bankrekeningnummer waarvan wij de betaling hebben 
ontvangen.  

Ingrid Blijenberg  

www.blijmettaal.nl 
info@blijmettaal.nl 


