
Algemene inschrijfvoorwaarden LuCheng Taal Instituut  

 

Inschrijvingen  

• U schrijft zich in door:  
1.        Online inschrijving op de website: www.chineeslerennu.nl  Of   

2.        Het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te versturen naar 

info@chineeslerennu.nl 

•  Na verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u binnen een week per e -mail: een 

‘bevestiging inschrijving’, 

• Wanneer definitief tot doorgang of annulering van de cursus besloten is, ontvangt u uiterlijk 

vijf werkdagen voor aanvang een ‘deelnamebericht’ of een bericht van annulering.  

• Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige lesge ld.  

• Opgave IBAN (internationaal bankrekeningnummer) is verplicht.  

•  Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, lesuitval en nieuwe 

activiteiten.  

 Annuleringsvoorwaarden  

• Annulering door de cursist:  

1.  Op uw inschrijving is de wettelijke bedenktermijn bij koop op afstand van toepassing. U 

kunt uw inschrijving kosteloos schriftelijk annuleren binnen 14 dagen vanaf het moment van 

registratie, mits u dit ten minste twee weken vóór aanvang van de geboekte cursus doet.  

Indien u na 14 dagen vanaf het moment van registratie, doch ten minste twee weken vóór 

aanvang van de geboekte cursus, wilt annuleren, wordt er € 50,- administratiekosten in 

rekening gebracht.  Indien u korter dan twee weken voor aanvang van de geboekte cursus 

annuleert, blijft in elk geval het volledige cursusbedrag (100%) verschuldigd.  

2. Indien u uw inschrijving wilt verplaatsen naar een andere periode, wordt er € 50 

administratiekosten in rekening gebracht.  

3. Onder schriftelijke annulering wordt verstaan: per e-mail via info@chineeslerennu.nl 

• Annulering door LuCheng Taal Instituut:  

1. Bij groepen met onvoldoende deelnemers (minder dan zes deelnemers) behoudt LuCheng 

Taal instituut zich het recht voor om een cursus te annuleren. Eventueel betaalde 

cursusgelden worden volledig gerestitueerd. LuCheng hanteert een restitutietermijn van 21 

dagen.  

2. LuCheng Taal instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onkosten 

gemaakt door de deelnemer als gevolg van een annulering (zoals reis- of verblijfskosten).  

Kortingen 

1. LuCheng biedt de volgende deelnemers een korting van 10%: doorstromers vanuit andere 

cursussen. Daarnaast biedt LuCheng Taal Instituut (tijdelijk) korting aan medewerkers van 

diverse instanties.  

2. Het is alleen mogelijk een korting te combineren met doorstroomkorting (terugkerende 

cursist). Andere kortingscombinaties zijn niet mogelijk.  
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3.  Kortingen via een kortingscode kunnen enkel met doorstroomkorting worden 

gecombineerd. Een kortingscode zonder vervaldatum is slechts geldig voor één cursus, tenzij 

anders vermeld.  

Privacy  

• LuCheng Taal Instituut hecht veel waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden niet aan 

derden verstrekt. Bovendien zal alle gevoelige (persoonlijke) informatie over onze cursisten, 

evenals bedrijfsinformatie van cursisten, die ons in het kader van onze taaltrainingen ter ore 

komt, door LuCheng Taal Instituut worden beschouwd als strikt vertrouwelijk en niet 

worden gedeeld met partijen buiten LuCheng Taal Instituut.  

• We behouden ons het recht voor om cursisten incidenteel aankondigingen over ons 

cursusaanbod per e-mail toe te zenden.  

 Wijzigingen  

LuCheng Taal Instituut behoudt zich te allen tijde het recht voor deze betalings- en 

annuleringsvoorwaarden te wijzigen.  


