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Het jaar is voor wat betreft de cursussen verdeeld in drie periodes. De eerste periode loopt van begin 
september tot begin december van het lopende jaar, de tweede periode van eind januari tot begin 
van het lopende jaar en de derde periode loopt van midden april tot eind juni van het lopende jaar. 
In overleg met de scholen wordt gekeken naar een geschikte start- en einddatum. 
 

1. Maak uw keuze uit het aanbod en vul het inschrijfformulier volledig in 
 

2. Stuur uw volledig ingevulde inschrijfformulier, ondertekend door een bevoegd persoon, op 
tijd in. U kunt het inschrijfformulier scannen en mailen naar shrekondie@yahoo.com. 

 
3. Naar aanleiding van uw inschrijvingen maken wij een planning en stellen wij contracten op 

met onze docenten. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen, maar 
kunnen daarvoor geen garantie geven. 

 
4. U ontvangt een contract met een overzicht van de toekenningen. 

 
5. Ontdekt u nog eventuele onjuistheden, neemt u dan tijdig contact op met Sherwin Rekondie, 

tel. 06-572 207 67. U ontvangt daarna een aangepast contract. Het is niet mogelijk om 
binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of na de ontvangst van het aangepaste contract, 
nog kosteloos te annuleren. 

 
6. In september ontvangt de wijkcoördinator/school een factuur van alle activiteiten in de 

periode september - december van het lopende jaar. 
 

7. In januari ontvangt de wijkcoördinator/school een factuur voor alle activiteiten in de periode 
januari - april van het lopende jaar. 

 
8. In april ontvangt de wijkcoördinator/school een factuur voor alle activiteiten in de periode 

april - juni van het lopende jaar. 
 

9. Contracten worden alleen aangegaan met scholen/wijken die geen rekening hebben 
openstaan van langer dan 3 maanden na factuurdatum. Als deze regeling onverhoopt uw 
school/wijk betreft, nemen wij contact met u op. 

 
10. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Indien de betaling na 21 

dagen niet in ons bezit is, kunnen de (nog resterende) lessen worden stopgezet. 


