Stichting Beelease

Algemene voorwaarden behorend bij basiscursus Bijenhouden
Cursuslocatie
De “basiscursus Bijenhouden” omvat theorie- en praktijklessen.
De theorielessen worden gehouden op een nader te bepalen locatie; de praktijklessen
worden gehouden op de lesstand in Amsterdam-Noord.
Cursusgeld
1.
De cursist dient zich vóór aanvang van de eerste les te hebben ingeschreven via het
daartoe bestemde inschrijvingsformulier en dient voor de aanvang van de eerste les het
volledige lesgeld te hebben voldaan.
2.
Het bedrag aan lesgeld dat voor de volledige basiscursus (theorie en praktijklessen)
Bijenhouden dient te worden betaald, wordt genoemd in het inschrijvingsformulier.
Betaling van het lesgeld kan (a) via overschrijving op rekeningnummer van de stichting.
3.
De betaling dient te zijn ontvangen vóór de in het inschrijvingsformulier vermelde datum.
Eventueel kan het cursusgeld contant bij de eerste les overhandigd worden.
4.
Door inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van het volledige lesgeld.
5.
Het cursusgeld wordt niet gerestitueerd indien de cursist zich ná inschrijving voor de
cursus afmeldt.
6.
Op verzoek van de cursist wordt hem/haar gratis een kopie van deze algemene
voorwaarden verstrekt.
7.
Cursusgeld wordt op verzoek van de cursist gerestitueerd aan de cursist indien:
de cursus plaatsvindt op een andere dag dan vóór aanvang van de cursus
opgegeven en/of
er meer dan één cursusdag komt te vervallen
8. In afwijking van het onder (9) gestelde wordt cursusgeld van de reeds gevolgde lessen niet
gerestitueerd.
Praktijklessen
9. De cursist is verantwoordelijk voor de door hem/haar op de lesstand ter beschikking gestelde
materialen.
10. Na afloop van elke praktijkles dient de cursist de aan hem/haar ter beschikking gestelde
materialen schoon te maken terug te plaatsen op een aangewezen plaats op de lesstand
11. In verband met de noodzakelijke bedrijfshygiëne, mag de cursist – met uitzondering van de
bijenkap en handschoenen – op de lesstand niet gebruik maken van eigen materialen zoals
bijvoorbeeld een beitel of veger. Deze materialen worden de cursist ter beschikking gesteld.
Veiligheid
12. Voor deelname aan de praktijklessen, is de cursist verplicht een bijenkap aan te schaffen
(kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in het lesgeld) en deze te gebruiken op de lesstand.
13. Tijdens de praktijklessen is de cursist verplicht de aanwijzingen van de docent en/of de
lesstand beheerder op te volgen.
14. De stichting is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
verlies van persoonlijke eigendommen van de cursist op de bijenstand;
het niet dragen van de bijenkap op de lesstand;
het niet opvolgen van instructies van de docent of lesstand beheerder;
onachtzaamheid van de cursist tijdens de cursus;
bijensteken.
Diploma
15. Het deelnemerscertificaat ‘basiscursus Bijenhouden’ wordt verstrekt indien de cursist:
heeft deelgenomen aan alle theorie- en praktijklessen
en de persoonlijke prestatielijst ‘basiscursus bijenhouden’ is afgetekend door de stichting.
en het cursusgeld heeft voldaan
16. In uitzondering op het in artikel 7gestelde, kan de cursist die maximaal twee lessen heeft
gemist in aanmerking komen voor het diploma ‘basiscursus Bijenhouden’ indien naar de
beoordeling van de docent deze cursist voldoende basiskennis heeft opgedaan tijdens de
theorie- en praktijklessen.
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