Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Opleiding Acteur in het Bedrijfsleven: Oriëntatie-/selectieworkshop
Artikel 1. Definities
Cursist: de natuurlijke persoon die aan de Workshop deelneemt.
Workshop: de oriëntatie-/selectieworkshop die toegang geeft tot de Opleiding Acteur in het
Bedrijfsleven van WWLA
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op de Workshop.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door WWLA schriftelijk te worden
bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 2 impliceert aanvaarding van de
toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Artikel 3. Inschrijving en bevestiging Workshop
1. Inschrijving voor de door WWLA te verzorgen Workshop kan door de Cursist plaatsvinden na
aanmelding via de website en betaling via iDeal.
2. Inschrijving voor de Workshop gebeurt door het invoeren van naam- en adresgegevens op het
webformulier.
3. WWLA bevestigt de betaling per e-mail en stuurt een factuur (met de vermelding ‘voldaan’) voor
de administratie van de Cursist. Door betaling van de Cursist en verzending van deze bevestiging
komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende Workshop tot stand.
4. Na de introductie-/selectieworkshop geeft WWLA een advies voor het al dan niet volgen van de
WWLA Opleiding Acteur m/v in het Bedrijfsleven; dit betreft een inschatting over de haalbaarheid
van de opleiding voor de Cursist, geen garantie voor het met goed gevolg kunnen afleggen van het
eindassessment. Het eindassessment vindt plaats op de laatste opleidingsdag. Gedurende de WWLA
Opleiding Acteur m/v in het Bedrijfsleven verstrekken de docenten regelmatig informatie aan de
Cursist over diens vorderingen en de mogelijkheden om de opleiding met goed gevolg te voltooien.
Onder “met goed gevolg” verstaan we een positieve beoordeling bij het certificaat van deelname.
Artikel 4. Prijzen van de Workshop
1. Bij inschrijving via de website gelden de prijzen van de Workshop, zoals deze zijn vermeld in de
meest recente verstrekte informatie die door WWLA is verspreid per mail, via de website van WWLA
of anderszins, ongeacht of de Cursist deze kent.
2. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
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3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de
geldende BTW-tarieven.
Artikel 5. Betaling
1. Betaling door de Cursist vindt plaats bij aanmelding op de website via iDeal.
Artikel 6. Annulering door Cursist
1. Annulering door de Cursist van de overeenkomst ter zake de Workshop is uitsluitend mogelijk tot
vier (4) weken voor de Workshop.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor Workshopsdag krijgt Cursist 75% van het betaalde cursusgeld
gerestitueerd.
3. In alle overige gevallen vindt geen restitutie plaats.
Artikel 7. Verhindering van de Cursist, consequenties voor eindassessment of certificaat
1. Indien een Cursist verhinderd is deel te nemen aan de Workshopsdag, stelt Cursist WWLA van de
verhindering op de hoogte.
2. Indien er nog workshops staan gepland, kan de Cursist verzoeken deel te kunnen nemen aan de
eerstvolgende workshop die staat gepland. In het geval de WWLA Opleiding Acteur m/v in het
Bedrijfsleven vol is voor het cursusjaar volgend op de workshopreeks, vinden er pas na september in
het lopende jaar nieuwe workshops plaats. Deze geven toegang tot het eerstvolgende cursusjaar.
Cursist kan dan aan de eerstvolgende workshop die in deze reeks wordt ingepland deelnemen.
Artikel 8. Minimum aantal Cursisten
1. De Workshop gaat alleen van start op de aangegeven datum als er sprake is van een minimum
aantal inschrijvingen van 4 cursisten. Wanneer dit aantal niet wordt gehaald, vervalt de geplande
Workshopsdatum en verschuift deze naar de eerstvolgende Workshopsdatum die staat gepland. Alle
Workshopsdata voor de Oriëntatie-/selectieworkshop staan op de website.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. WWLA is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met
deelname aan een Workshop van WWLA tenzij aan WWLA opzet of grove schuld kan worden
verweten.
2. Indien WWLA op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige
schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
Artikel 10. Vervanging docent, trainer of locatie
WWLA is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of
trainer. Ook kan de locatie wijzigen, met dien verstande dat de Workshop altijd in Amsterdam zal
worden gegeven of online zal plaatsvinden.
Artikel 11. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van WWLA en
overeenkomsten tussen WWLA en de Cursist is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding,
(rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of
naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de
bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.
Amsterdam, laatst gewijzigd d.d. 21 juni 2021
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