Algemene Voorwaarden
1 Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt verkregen door betaling van de contributie ad € 18,50 per
verenigingsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het lidmaatschap geeft
toegang tot het bijwonen van de verenigingsactiviteiten, zoals lezingen en presentaties, en –
tegen betaling – tot deelname aan taal- en cultuurcursussen.
Elk verenigingsjaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij vóór 15 juli van het
lopende verengingsjaar schriftelijk is opgezegd, per e-mail aan info@danterotterdam.nl of per
post gericht aan het secretariaat van Dante Alighieri Rotterdam, Postbus 19219, 3001 BE
Rotterdam. Na ontvangst van de opzegging wordt een ontvangstbevestiging verstuurd.
Aan de vereniging wordt door inschrijving voor het lidmaatschap via de website een
machtiging verstrekt voor een doorlopende automatische incasso van de contributie. Met het
lidmaatschao verkrijgt men alle rechten en plichten zoals omschreven in de statuten van de
vereniging.
Aanmelding lidmaatschap
U vult het inschrijfformulier in op onze website waarbij u akkoord geeft voor de doorlopende
automatische incasso door een vakje aan te vinken. Aan het einde van de desbetreffende
maand wordt het bedrag geïncasseerd.
2 Aanmelding cursussen
Aanmelding geschiedt via de onze website www.danterotterdam.nl
Aanmelding geschiedt als volgt:
a.

Als u lid bent, logt u eerst in. U klikt dan bij de door u gekozen cursus op “inschrijven”.
U ontvangt een bevestiging van inschrijving in uw mailbox.
b. Bent u geen lid dan kunt u toch direct inschrijven bij de door u gekozen cursus. Daar vult
u al uw gegevens in. U bent dan ook direct lid geworden van Dante Alighieri Rotterdam.
U ontvangt een bevestiging in uw mailbox.
3 Annuleringsvoorwaarden cursussen
1.

Annulering door de deelnemer is uitsluitend mogelijk per e-mail, uiterlijk tot 2 weken voor
de geplande eerste cursusdag. De deelnemer ontvangt het eventueel reeds betaalde
bedrag terug minus een bedrag van € 35 aan administratiekosten. Bij latere annulering is
het volledige bedrag verschuldigd. Tussentijdse annulering na aanvang van de cursus is
niet mogelijk.
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2.

3.

4.

Bij verhindering van de deelnemer aan de cursus is vervanging door een ander deelnemer
mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij Dante Alighieri Rotterdam en past
binnen de doelgroep van de betreffende leergang. Aan deze vervanging zijn geen extra
kosten verbonden. Dante Alighieri Rotterdam heeft het recht om een deelnemer uit te
sluiten van deelname aan de leergang.
Dante Alighieri Rotterdam behoudt zich het recht voor de cursus bij onvoldoende
deelname te annuleren. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op
de hoogte worden gesteld. Dante Alighieri Rotterdam zal in dat geval tijdig andere data
aanbieden.
Het kan voorkomen dat de groep waarvoor u zicht voor heeft opgegeven vol zit. U komt
dan op een wachtlijst.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de vereniging er groot belang aan hecht de kwaliteit van
de lessen te waarborgen; u schrijft zich vrijwillig in doch niet vrijblijvend. Het bestuur behoudt
zich het recht voor cursisten die de lessen verstoren of de lessen niet serieus en regelmatig
volgen het recht op toegang tot de klas te ontzeggen.
4 Studielast, toetsen, certificaten en niveau.
Als cursist(e) krijgt u gemiddeld anderhalf tot twee uur huiswerk per week op van uw docent.
Voor de intensieve cursussen is dat twee tot drie uur per week. Na elk cursusjaar biedt de
docent(e) de cursisten de mogelijkheid om een toets te maken om de opgedane kennis te
testen. Aan de hand hiervan zal de docent(e) de cursiste(e) een advies geven of hij/zij kan
doorstromen naar het volgende niveau. Cursisten in het 2e, 4e en 6e jaar ontvangen een Dantecertificaat na afronding van een cursusboek en na beoordeling van de docent.
Indien bij aanvang van een cursus, gedurende de eerste lessen, blijkt dat een hoger of lager
niveau beter bij u past, is overstappen, in overleg met de docent en de cursuscoördinator
mogelijk. Daarna kan niet meer van niveau veranderd worden.
5 Inhaalavonden en verzuim van les
Lessen of lezingen die zijn uitgevallen, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, worden later
alsnog gegeven. Uitgevallen lessen worden na de laatste les volgens het rooster ingehaald. In
onderling overleg kan een andere datum en tijdstip worden gekozen.
De cursist(e) die een les moet verzuimen, meldt dit aan een medecursiste(e), zodat hij/zij de
docent kan inlichten. Met een medecursiste(e wordt afgesproken dat hij/zij van de tijdens de
les uit te reiken lesstof een exemplaar meeneemt voor en studieopdrachten doorgeeft aan de
afwezige cursist(e).
De cursist(e) die besluit tussentijds met de cursus te stoppen, meldt dit ook aan de docent of,
als dit niet mogelijk blijkt, aan de cursuscoördinator (cursus@danterotterdam.nl).
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