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Algemene Voorwaarden Volwassenonderwijs 

1. Deelnemer moet minimaal 14 jaar zijn, verder geldt er geen maximum leeftijd voor het 

volwassenonderwijs.   

2. Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn, dan dient een deelnemer zich met een gegronde reden af te 

melden. Dit dient uiterlijk voor het begin van de les gemeld te zijn bij de contactpersoon.   

3. Het lesgeld bedraagt €100,00 voor het schooljaar 2022-2023. Dit kan op de volgende manieren betaald 

worden. Het volledige bedrag in 1 keer contant, het volledige bedrag eenmalig middels automatische 

incasso of per kwartaal een bedrag van €30,00 per deelnemer middels automatische incasso.  

4. Is een deelnemer later in het seizoen begonnen, dan wordt het lesgeld naar evenredigheid vastgesteld. 

5. Een deelnemer is officieel ingeschreven wanneer een deelnemer schriftelijk (per mail) een bevestiging 

van inschrijving heeft ontvangen. Dit betekent niet dat een deelnemer automatisch geplaatst wordt. Dit zal 

altijd op basis van beschikbaarheid geschieden.  

6. Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van het lesgeld, en zorgt 

voor voldoende saldo ten tijde van de incassodata op de rekening waarvan het collegegeld wordt geïnd.   

7. De machtiging kan alleen worden stopgezet indien de inschrijving wordt geannuleerd of beëindigd en dit 

schriftelijk is bevestigd.   

8. Een deelnemer kan onder meer bij een betalingsachterstand of op eigen verzoek tussentijds worden 

uitgeschreven. Indien de huisregels en voorwaarden niet worden nageleefd kan ook overgegaan worden tot 

uitschrijving. 

9. Langdurige afwezigheid (lees 5x achter elkaar) zonder geldige reden kan leiden tot intrekking van 

inschrijving, zonder teruggaaf van lesgeld. 

10. Uitschrijving geschiedt uitsluitend via de mail naar volwassenonderwijs@moskeenoor.nl en is pas 

definitief zodra deze schriftelijk (per mail) is bevestigd. Zolang de uitschrijving niet is bevestigd blijft de 

rekeninghouder betaling plichtig.   

 

11. De moskee/onderwijscommissie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is 

door de deelnemer aan eigendommen en materialen. De schade zal verhaald worden op de deelnemer. 

12. Deelnemer dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. 
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13. Deelnemer dient zich netjes en respectvol te gedragen tegen anderen. 
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