
De Lichtschool is een handelsnaam 
van Annelies Valentijn, gevestigd 
en kantoorhoudende te Breukelen, 
die zich bedient van onderstaande           
algemene voorwaarden.

Annulering
Indien de cursist de deelneming aan 
de cursus wenst te annuleren, geldt 
de volgende regeling: annulering in de 
bedenktijd is kosteloos tot maximaal 
14 dagen na inschrijving (De bedenktijd 
stopt in ieder geval op het moment 
van aanvang van de cursus) en de 
cursist krijgt het cursusbedrag retour. 
Bij annulering na 14 dagen na inschrij-
ving wordt 50% van het cursusbedrag 
in rekening gebracht. De termijn voor    
retourbetaling is 2 weken.                   
Annuleringen dienen per email te 
worden bekend gemaakt. 
 
Email: info@delichtschool.nl  

Klassikale lichtcursus op locatie
Wanneer je door omstandigheden niet 
de eerste dag van de lichtcursus kunt 
bijwonen dan kun je toegang krijgen 
tot de online lesomgeving. 
Wanneer je door omstandigheden niet 
de tweede dag van de lichtcursus kunt 
bijwonen dan kun je aansluiten bij de 
eerstvolgende tweede lesdag op een 
andere datum. Wanneer je hiertoe niet 
in de gelegenheid bent, dan bieden we 
je eenmalig een prive online huiswerk 

bespreekmoment van 30 minuten 
aan met Annelies Valentijn (docent en 
eigenaar De Lichtschool) 

Betaling
De betaling vindt direct online plaats 
ofwel per factuur voor aanvang van 
de betreffende cursus . Als betaling 
uitblijft dan kun je niet deelnemen aan 
de betreffende opleiding. 

Vervanging
Als De Lichtschool door ziekte of over-
macht geen cursus kan geven, staat 
het De Lichtschool vrij om de cursus te 
verplaatsen naar een andere datum.

Verplaatsing of annulering 
In geval van onvoldoende deelnemers 
kan De Lichtschool een cursus ver-
plaatsen naar een andere datum of an-
nuleren. Een cursistengroep bestaat uit 
minimaal 8 personen. Mocht de cursus 
zijn volgeboekt of worden geannu-
leerd dan volgen de volgende opties: 
ofwel de cursist krijgt de mogelijkheid 
aangeboden in een volgende cyclus de 
cursus te volgen, ofwel de cursist krijgt 
het cursusgeld retour. De termijn voor 
retourbetaling is 2 weken.
 
 

Aansprakelijkheid
Is de cursist ontevreden over een door 
De Lichtschool geleverde dienst, dan 
doet De Lichtschool haar uiterste best 
om daar samen met de cursist uit te 
komen. De aansprakelijkheid van De 
Lichtschool is beperkt tot het over-
eengekomen factuurbedrag van de 
cursus. De aansprakelijkheid van De 
Lichtschool voor zaakschade gaat niet 
verder dan het bedrag dat de verzeke-
ring in een voorkomend geval daad-
werkelijk uitkeert. Als de verzekering 
niet uitkeert, is de aansprakelijkheid 
beperkt tot het overeengekomen fac-
tuurbedrag voor de betreffende dienst. 
De cursist is verplicht een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af 
te sluiten. De Lichtschool is niet aan-
sprakelijk voor het zoek raken van en/
of beschadigingen aan eigendommen 
van de cursist. 

Intellectueel eigendom
Al het lesmateriaal, werkboeken, 
lesopdrachten, digitaal beeldmateriaal 
dat gebruikt wordt door De Licht-
school, is door De Lichtschool ontwik-
keld. Hiervan is De Lichtschool de enige 
auteursrechthebbende. Deze werken 
mogen niet worden verspreid of ge-
kopieerd. Teksten in nieuwsbrieven en 
op onze website mogen niet worden 
verspreid of verveelvoudigd. 
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