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Wonen Plus Welzijn biedt al vele jaren vele activiteiten en cursussen aan in 
diverse gemeenten in de Noordkop Uitgangspunt voor de organisatie is dat 
deze kostendekkend zijn. De deelnemers-bijdrage bestaat uit de kosten voor 
het salaris van de docent, de huur van de ruimte en extra bijkomende kosten 
zoals bijvoorbeeld de BUMA-rechten Deze kosten worden omgeslagen in een 
bedrag per persoon. Om kostendekkende activiteiten te kunnen bieden dient er 
een minimale groepsgrootte zijn. Algemene voorwaarden zijn nodig om eisen 
aan deelname te stellen en kostendekkend te kunnen werken. Wonen Plus 
Welzijn wil hiermee de voortgang van de activiteiten, welke soms al tientallen 
jaren draaien, waarborgen.  
 

1. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en 
worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Wonen 
Plus Welzijn gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden ter 
beschikking gesteld. 

2. Verhuist u? Geef dit dan door voor onze administratie. 
3. Betaling vindt plaats middels automatische incasso. De machtiging voor 

automatische incasso vult u tegelijk in met uw inschrijfformulier. Afhankelijk 
van het bedrag en de activiteit worden de cursusgelden in 1 of 2 termijnen 
geïncasseerd. In bijzondere gevallen kan er, na overleg, besloten worden 
dat er tot een andere betalingswijze wordt overgegaan. Betalen in 
Langedijk met de Langedijker pas vouchers moet ruim voor aanvang 
van de cursus worden aangegeven. Er is bij betaling met de 
Langedijker pas geen restitutie mogelijk, om welke reden dan ook. 

4. Voor doorlopende (bewegings)activiteiten geldt: Wanneer niet tijdig wordt 
opgezegd wordt de overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd. 

5. Opzeggen kan schriftelijk middels een bij Wonen Plus Welzijn te 
verkrijgen opzegformulier via tel. 0226-318050 of via e-mail: 
cursus@wonenpluswelzijn.nl. 
Tevens dient opzegging gemeld te worden aan de docent.  

6. Heeft u zich voor een kortdurende cursus/workshop aangemeld, maar 
kunt u toch niet deelnemen? Geef dit z.s.m. schriftelijk door aan 
Wonen Plus Welzijn. Bent u zonder afbericht niet aanwezig, dan 
behouden wij het recht het cursusgeld door te berekenen.  

  



Algemene Voorwaarden
 cursussen/doorlopende activiteiten 

 

Dit document behoort bij procedure 1.12 cursus/activiteit 
Bijgewerkt: april 2016 

 

Reden is dat wij rekening houden met uw komst waardoor een ander 
niet meer kan instromen en de cursus bij aanvang mogelijk niet 
kostendekkend kan worden aangeboden.  

7. Annulering en/of tussentijdse opzegging kan tot twee weken voor 
aanvang van de cursus. Bij ziekte korter dan 4 weken dient te worden 
doorbetaald. Bij ziekte langer dan 4 weken wordt er in overleg gekeken 
(eventueel door middel van het overleggen van een medische indicatie) of 
de overeenkomst tijdelijk kan worden stopgezet. Zodra uw schriftelijke 
verzoek met motivatie binnen is, zal deze door ons in behandeling worden 
genomen. 

8. Bij geweigerde incasso’s of onterechte terugstorting brengen wij tenminste € 
2,50 administratiekosten in rekening. 

9. De directie behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren 
om de voortgang van de lessen te kunnen waarborgen. Jaarlijks wordt het 
lesgeld geïndexeerd op 1 september (start van het seizoen).  

10. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft WPW Langedijk het recht de activiteit 
te annuleren. De cursisten worden hier dan over geïnformeerd. 

11. De lessen worden op eigen risico gevolgd. De directie stelt zich niet 
aansprakelijk voor materiële, immateriële c.q. fysieke schade.  

12. Indien de deelnemer instructies overtreedt en/of de organisatie Wonen Plus 
Welzijn in opspraak brengt, is dit een reden om aan deelnemer de deelname 
aan de activiteit te ontzeggen. 

13. Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen (en/of het onder invloed 
zijn van) tijdens de lessen is ten strengste verboden. 

14. Indien u medicijnen gebruikt en/of een specifieke aandoening heeft waar 
rekening mee moet worden gehouden, bent u zelf verantwoordelijk dit mede 
te delen aan de docent van de bewegingsactiviteit. 

15. Wonen Plus Welzijn heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie 
die klachten in behandeling neemt. U kunt het klachtenreglement en het 
formulier ‘aanmelden van klachten van onze cliënten’ telefonisch opvragen 
bij Wonen Plus Welzijn: tel. 0226-318050 of mail 
cursus@wonenpluswelzijn.nl. 

16. Het cursus/activiteitenaanbod is onder voorbehoud van wijzigingen. 
17. In alle gevallen waar bovenstaande regels niet in voorzien, beslist de 

directie. 

 


