A
holland illetve magyar mint idegen nyelv tanításával és fejlesztésével
foglalkozó egyszemélyes vállalkozás. A holland székhelyű
a holland
Kereskedelmi és Iparkamara tagja. Tagsági száma: 61049565, adószáma:
NL650165238B01.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden, a
és a tanfolyamon résztvevő
között 2014. július 9. után létrejött megállapodásra érvényesek.

Jelentkezni írásban, a megadott jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A kurzuson résztvevő köteles a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot még a tanfolyam
megkezdése előtt postán vagy elektronikus úton a
részére elküldeni. A
jelentkezési lap megérkezését a
írásban visszaigazolja. A beiratkozás ekkor
válik véglegessé.
A jelentkezési lap aláírásával a jelentkező az Általános Szerződési Feltételeket
automatikusan elfogadja.

A
csoportos nyelvórákat kínál Utrechtben. A
által kifejlesztett
tananyagot a
e-mailben, PDF formátumban vagy nyomtatott formátumban a
kurzus megkezdésekor az 1. órán a kurzuson résztvevő rendelkezésére bocsátja.

A kurzus heti egy alkalommal, kedd esténként kerül megrendezésre. A nyelvóra pontos
időpontját a
még a kurzus megkezdése előtt közli.
A
15 x 1,5 órás nyelvtanfolyamot kínál. A kurzushoz használt tananyag
mennyisége nagymértékben függ a kurzuson résztvevő nyelvi szintjétől és haladási
tempójától.
A kurzus helyszíne Utrecht belvárosa. A pontos helyszínt a
még a kurzus
megkezdése előtt közli a résztvevőkkel. A
igyekszik a kurzus teljes hossza
alatt egy és ugyanazt a helyszínt biztosítani. Amennyiben ez valamilyen okból nem
lehetséges, a
vállalja, hogy új, hasonló tulajdonságokkal rendelkező helyszínt
keres. Az emiatt esetlegesen elmaradt órák bepótlásra kerülnek.

A feltüntetett árak a teljes kurzusra vonatkoznak (a tananyagot is beleértve), Euróban
értendők és a holland törvények szerint áfa-mentesek.
A jelentkezési lapon megadott és a résztvevő aláírása által elfogadott árak a megállapodás
érvényességi ideje alatt nem változnak.

A teljes kurzus árát a kurzus 1. napja előtti 5. munkanapig kell átutalással kiegyenlíteni. A
számlát a résztvevő közvetlenül a jelentkezés visszaigazolása után kapja kézhez
elektronikus úton.
A fizetés átutalással történik, a teljes összeget az alábbi számlaszámra kell átutalni: NL61
INGB 0006 5305 14, BIC kód:INGBNL2A. A számla tulajdonosa:
. Átutalásnál
a megjegyzés rovatban a számla számát, valamint a résztvevő nevét is fel kell tüntetni.
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Amennyiben a kurzus díja egyáltalán nem, vagy nem időben, illetve csak részlegesen kerül
átutalásra, a
jogosult a kurzus díján felül a behajtási és adminisztrációs
költségeket is felszámolni.
Amennyiben a kurzus díja egyáltalán nem, vagy nem időben, illetve csak részlegesen kerül
átutalásra, a
jogosult a résztvevőt a csoportos órákból kizárni mindaddig,
amíg nem egyenlítí ki a tartozását.

Az órát csak úgy lehet lemondani, ha a résztvevők többsége nem tud részt venni a tervezett
órán. A résztvevők kötelesek lemondási szándékukat legkésőbb 48 órával a megbeszélt
időpont előtt írásban vagy szóban jelezni. Ebben az esetben az elmaradt óra egy közösen
meghatározott későbbi időpontban lesz megtartva.
Minden más esetben a tervezett óra meg lesz tartva. Kivételt képez ez alól, ha az óra előre
nem látható körülmények miatt (mint például technikai okok, teremmel kapcsolatos
probléma) nem tartható meg.
Amennyiben az óra megtartására a
miatt nem kerülhet sor, az elmaradt óra
minden esetben bepótlásra kerül egy későbbi időpontban.
A tanfolyam díjának visszafizetésére nincs mód.

A kurzusban résztvevő a választott tanfolyamra kötött, jelentkezési lap kitöltése által
létrejött, megállapodást bármikor felbonthatja. Az így felbontott megállapodás a résztvevőt
nem feltétlenül mentesíti a kurzus teljes díjának megtérítése alól.
Amennyiben a meghirdetett kurzusra nincs elég jelentkező és emiatt a kurzus nem indul
el, a
egyéb lehetőséget kínál fel a tanulásra, úgy mint egyéni oktatás vagy
távoktatás Skype-on. Amennyiben a jelentkezővel nem tudnak megegyezni a felkínált
lehetőséggel kapcsolatban vagy a jelentkező nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, a
jelentkező a már befizetett tandíjat visszakapja.

A
által biztosított tananyag a
szellemi tulajdonát képezi feltéve,
ha nincs feltüntetve egyéb forrás. Ebből kifolyólag a tananyag sokszorosítása illetve
továbbadása, eladása harmadik fél számára a
előzetes írásbeli engedélye
nélkül szigorúan tilos. A tananyag tartalmának módosítása szinten nem engedélyezett.
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