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Algemene Voorwaarden

Inschrijven
• Inschrijven voor een of programma-onderdelen van de Zomerschool Gilde Zeist kan alleen 

door gebruik te maken van het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u ook digitaal invullen 
door het te downloaden van www.gildezeist.nl/zomerschool.

• Lever het formulier in bij Gilde Zeist, p/a Laan van Cattenbroeck 14, 3703 BM Zeist of scan 
het in en stuur het aan zomerschool@gildezeist.nl. Of gebruik het digitale formulier.

• Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot eenmalige automatische in-
casso van het totale cursus- of lezingbedrag. U hoeft zelf geen betaling te doen! Gilde Zeist 
zal het verschuldigde bedrag begin augustus 2022 af laten boeken.

• Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot be-
taling van het volledige bedrag aan inschrijvingen voor de door u uitgekozen cur-
sussen en/of lezingen en verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 
Het digitale formulier hoeft u niet te ondertekenen, als u dit via e-mail instuurt.

• Op het inschrijfformulier kan slechts één persoon worden ingeschreven. U kunt het lege for-
mulier kopiëren en dat door ander(en) laten invullen.

• Uw inschrijving is definitief nadat uw inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bin-
nen is bij Gilde Zeist.

• De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor plaatsing op een ver-
kozen dagcursus of een lezing.

• Voor iedere cursus of lezing geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers.
• Op sommige dagen kan voor een lunch worden ingetekend. Met allergieën kan (beperkt) re-

kening worden gehouden. Bij aanmelding dit graag aangeven op het inschrijfformulier.
• U ontvangt geen bevestiing van uw inschrijving. Enkele dagen voor de lezing ontvangt u een 

herinnering.
• Inschrijvingen na 30 juni kunnen niet altijd gehonoreerd worden.
• Vrijdag 1 juli 2022 wordt besloten of een cursusdag of lezing door kan gaan, gelet op het 

aantal aanmeldingen.
• Als een cursus of lezing niet doorgaat, ontvangt u een bericht per e-mail. Het inschrijfgeld 

vervalt bij niet doorgaan.
• U dient zelf voor vervoer te zorgen en daar de kosten voor te dragen, ook naar de locaties 

waar een dagcursus, lezing en/of een excursie/workshop wordt gehouden. Zomerschool Gil-
de Zeist verleent hier geen faciliteiten voor.

• De deelnemer dient goed ter been te zijn bij cursussen met excursies of rondleidingen of als 
bij gebruik van openbaar vervoer er ook nog gelopen moet worden naar de locatie.

• Deelname aan de activiteiten van Zomerschool Gilde Zeist geschiedt voor eigen risico. Zo-
merschool Gilde Zeist is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel.

Annuleren
Tot uiterlijk 30 juni 2022 kunt u annuleren zonder financiële consequenties.Als u ná 30 juni 2022 
annuleert dan vindt geen restitutie plaats van het verschuldigde cursusbedrag.
Bij onvoldoende aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt de desbetreffende activiteit te an-
nuleren. Uw inschrijfgeld wordt dan niet van uw rekening afgeschreven.

Bereikbaarheid
Tijdens cursusperiode in de maand juli is de cursusleiding van de Zomerschool Gilde Zeist te 
bereiken op 06 835 02 482. De rest van het jaar is dit telefoonnummer niet in gebruik.

Plaats van de activiteiten
We maken gebruik van verschiilende locaties voor de bijeenkomsten.Dit staat aangegeven bij de 
lezing. Mochten hierin op het laatste moment nog wijzigingen komen, dan wordt dit in de mail 
enkele dagen van te voren aangegeven. 


