
Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Beroep of activiteit:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Wenst zich in te schrijven voor:
c 1 privéles van 1 uur: € 35,00    c 12 privélessen van 1 uur: € 385,00

c 1 privéles van 1,5 uur: € 50,00    c 12 privélessen van 1,5 uur: € 550,00

c 1 privéles van 2 uur: € 65,00    c 12 privélessen van 2 uur: € 715,00

c anders, namelijk: 

Datum van de eerste les:

Uw niveau van Frans:

Datum    Plaats     Handtekening

Handelsregister KvK: 72762500 / BTW: NL468371667B01

Inschrijfformulier
Vul de interactieve tekstvakken in, sla de pdf op en stuur deze retour -

mailto:augrandboulevard%40outlook.com?subject=Inschrijfformulier%20cursus
mailto:augrandboulevard%40outlook.com?subject=Inschrijfformulier%20cursus


Voorwaarden van inschrijving en betaling 
geldig tot 31 december 2018

Indien u het inschrijfformulier invult gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Au 
Grand Boulevard:

Inschrijven voor een privécursus Frans
Wanneer u zich inschrijft voor een privécursus, dan betaalt u:

- het cursusgeld (inclusief materiaal)

- vergoedingvanreiskostenindiendelessenbuitenonzelocatieplaatsvinden

Betaling 1 privéles
De betaling dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de les te zijn voldaan.

Betaling 12 privélessen van 1 uur
Een aanbetaling van 50% van het bedrag dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de eerste les 

te zijn voldaan.

Het restantbedrag moet binnen een maand na datum van inschrijving worden voldaan.

Betaling 12 privélessen van 1,5 uur en van 2 uur
Een aanbetaling van 30% van het bedrag dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de eerste les 

te zijn voldaan.

Het restant moet binnen 14 dagen na datum van inschrijving worden voldaan.

Betaalrekeningen:
IBAN-bankrekeningnr: 
NL 49 INGB 0705 3852 72 

t.n.v. Mw SJD Raimbault

Annuleringen en aanpassingen
Indien u een les annuleert dan kan dit tot 48 uur (2 werkdagen) voor aanvangstijd van de les. 

Wanneer u binnen 48 uur annuleert dan zal de les in rekening worden gebracht.

Terugbetalingen en tegoedbonnen:
Kosten voor privélessen worden niet terugbetaald. Privélessen beginnen en eindigen op de tijd 

afgesproken door de docent en student.

In het geval van bijzondere omstandigheden**, waardoor een les wordt gemist dan zal Au Grand 

Boulevard uiteraard de student tegemoet komen. In dat geval zal er worden gestreefd na een 

alternatief lesmoment. Mocht dit niet lukken dan kan Au Grand Boulevard een tegoedbon uit-

schrijven om de les alsnog te doen op een moment wanneer de student dit uitkomt.

Annulering door Au Grand Boulevard
In het geval dat, om onvoorziene redenen, een geplande les vervalt dan zal Au Grand Boulevard 

zo snel mogelijk in overleg met student en docent een nieuwe les inplannen. Als dat niet lukt 

zullen we de gemiste les niet in rekening brengen maar een tegoedbon uitschrijven.

** bijzondere omstandigheden: omstandigheden die in overleg en naar behoren als onvoorzien worden beschouwd.
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