Productvoorwaarden Spaans Beginners 1 deel 1

(30-05-2022)

Startdatum: maandag 29 augustus 2022
Lesduur: 2 uur per les (120 min.) incl. 10 min. pauze

Locatie: Oohm (Bekslaan 22, Vogelenzang)
Tijdstip: maandag 17.00 - 19.00
Duur: 5 weken
Min. aantal deelnemers per groep: 4

Max. aantal: 8

Lesdata Beginners 1 deel 1:
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Lesdata vervolgcursus Beginners 1 deel 2: Start bij minimaal 4 deelnemers!
Maandag: 3, 10, 24, *31 oktober + 7 november 2022
(reservedatum: 17 okt.)
*In overleg en alleen indien akkoord met de gehele groep is eenmalig uitwijken
naar woensdag 2 november mogelijk i.v.m. Halloween.
Kosten Beginners 1 deel 1: Prijs: €225,45 per persoon voor: 5 weken x 2 uur
= 10 uur les. Dit is inclusief digitaal lesmateriaal (zelf printen of op een tablet
lezen tijdens de les).
Betaling: U betaalt online via het boekingssysteem en ontvangt hier
automatisch een bevestiging en factuur van.
Digitaal lesmateriaal: is inclusief. (PDF bestand, zelf printen of digitaal lezen)
Je ontvangt toegang tot het lesmateriaal op de Rumbos digitale leeromgeving,
zodra bekend is dat de cursus definitief doorgaat.
Nodig tijdens de les: kladblok, pen, evt. tablet/laptop + (digitale) reader
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*Overige voorwaarden cursus Spaans van Rumbos:
Mis je een keer een les, dan kun je die helaas niet inhalen. Mocht je door ziekte,
vakantie of andere omstandigheden een les missen dan zal Rumbos helaas geen
restitutie van het lesgeld geven. Als (online) een definitieve inschrijving heeft
plaatsgevonden en/of het cursusbedrag is betaald dan zal bij het doorgaan van
de cursus geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
Covid-19 situatie
De cursus gaat door op locatie zolang de Covid-19 situatie dit toelaat.
Rumbos volgt hierbij de richtlijnen, regels en adviezen van de overheid. Als de
docent door (corona)omstandigheden niet in staat is om de les te geven, dan zal
hier een passende oplossing voor worden gevonden. Mocht er worden
omgeschakeld naar online les, dan is dit via Zoom. De originele lesdata- en tijden
worden aangehouden of er moet anders met de docent en cursisten worden
overeengekomen.
Niet doorgaan van de cursus
Bij te weinig deelnemers zal Rumbos dit zo vroeg mogelijk, en uiterlijk twee
werkdagen voor aanvang van de cursus, aan de cursisten doorgeven en de
cursus annuleren. Het betaalde cursusgeld zal dan worden teruggestort.
Lesmateriaal
Het is niet toegestaan om het digitaal oefenmateriaal of de online Spaanse
lesvideo’s van Rumbos te delen met derden, voor commerciële doeleinden te
gebruiken of zelf in te zetten voor les aan personen of groepen.
* Bij het definitief inschrijven ga je akkoord met bovengenoemde voorwaarden.
Aanwezigheid: Probeer geen lessen te missen en maak elke week het huiswerk.
HUISWERK: Het maken van het opgegeven huiswerk is erg belangrijk. Houd er
rekening mee dat je, naast de lessen, nog minstens 3 uur per week aan het
huiswerk zou moeten besteden. Voor iedereen is de snelheid van het aanleren en
het onthouden van de stof natuurlijk verschillend.
Contact: Rumbos Taaltrainingen Spaans

e-mail: info@rumbos.nl

(Voorkeur contact via e-mail)

Mobiel/Whatsapp: 06 52 316 112

¡Mucha suerte! (veel succes!)
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