
 

 

 
Betaling 
 Voor een meerdaagse kruidencursus dien je de helft van het totale cursusbedrag als aanbetaling 

over te maken. Je mag ook het gehele bedrag bij aanmelding over maken.  

 Pas na de aanbetaling ben je echt ingeschreven!  

 Doe je een aanbetaling, dan dien je het resterende bedrag uiterlijk een week voor de cursus over 
te maken. Zie hieronder voor de gegevens betreffende betaling. 

 Je kunt ook het resterende bedrag voor aanvang van de cursus ter plaatse per pin, cheque of 
contant betalen. 

 

 Gegevens voor betalen 
 Credit Agricole: FR76 1480 6580 0072 0306 8583 101  
 (BIC)  AGRIFRPP848 (op naam van Nataschja Derks) 
 Vermeld bij betaling naam, datum en cursus / workshop. 
 Na het overmaken van het bedrag is jouw plaats bevestigd. 

 
 

Annulering 
 Als je jezelf afmeldt tot twee weken voor aanvang van de cursus; dan krijg je de gedane 

(aan)betaling teruggestort. 

 Als je jezelf afmeldt na deze termijn van twee weken dan ben je mij de aanbetaling verschuldigd.  

 Bij afmelding binnen vijf dagen voor aanvang van de cursus, ben je mij het gehele bedrag voor de 
cursus verschuldigd.  

 Als de cursus door mij wordt afgelast dan krijg je het betaalde deelnamebedrag volledig terug. Je 
kunt ook het gehele deelnamebedrag doorschuiven naar een volgende workshop/cursus. 

 Als je zonder afzegging niet verschijnt op een cursus dan is er geen restitutie, geen doorschuiven 
van enig deel van het cursusbedrag mogelijk en ben je de volledige betaling van de 
cursus/workshop verplicht. 

 
 

 
 



 

Annulering door ziekte 
 Als je binnen 48 uur voor aanvang je deelname moet afzeggen in verband met ziekte, krijg je een 

tegoedbon ter waarde van het totale deelnamebedrag. Deze tegoedbon kan je gebruiken voor een 
volgende cursus. 

 Als je zonder afzegging niet verschijnt op een cursus dan is er geen restitutie, geen doorschuiven 
van enig deel van het cursusbedrag mogelijk en ben je de volledige betaling van de 
cursus/workshop verplicht. 

 

Algemeen 

 Er is in een cursus plaats voor acht deelnemers. 

 Een cursus gaat van start bij minimaal vier deelnemers. 

 Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen dan zet ik je op de wachtlijst. 

 Als iemand zich afmeldt voor een cursus dan is die plaats voor de eerste op de wachtlijst. 

 Bij de inschrijvingen geldt de betalingsdatum als de datum van inschrijving. 

 Aanmelden kan tot een week voor aanvang van een cursus. 

 Mocht een cursus niet doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen dan hoor je dat een week voor 
de aanvangsdatum van de desbetreffende cursus. 

 Als cursus niet doorgaat, krijg je de gehele betaling terug. 

 Ziekte of een andere manier van verhinderd zijn is in principe geen rede voor restitutie van het 
bedrag. Wel is het mogelijk om het betaalde bedrag om te zetten in een tegoedbon om een 
andere cursus te volgen. 

Kruidenatelier De Herboriste / Atelier L’Herboriste behoudt te allen tijde het recht om een cursus 
te annuleren vanwege onvoldoende aanmeldingen of bij ziekte van de docent / cursusbegeleider. 
Er vindt dan volledige restitutie plaats van de aanbetaling of het betaalde deelnamebedrag. Voor 
eventuele geleden schade op welke manier dan ook, als gevolg van annulering van onze kant, 
vindt geen compensatie plaats. Wanneer je annuleert en gebruik wilt maken van de mogelijkheid 
deel te nemen aan een andere cursus, stuur een mail of bel: 0031-642005018. 

Le Prenet, Januari 2023 

 

 


