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Algemene voorwaarden diensten Taal Graag, docent Sabine Heyvaert 
 
Individuele losse lessen: 

 Betaling gebeurt ter plekke en kan cash of elektronisch. 

 Indien de leerling/student de afspraak annuleert minder dan 48u op voorhand of niet 
komt opdagen zal een factuur worden opgestuurd en wordt het volledige bedrag 
aangerekend. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden bij afwezigheid wegens 
bewezen ziekte. 

 Indien de les niet kan plaatsvinden omwille van eender welke reden bij de docent, zal 
gezocht worden naar een ander lesmoment dat beide partijen schikt. 

 
 
Individuele lessenreeksen: 

 Betaling gebeurt vooraf via overschrijving. 

 De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling voltooid is. Indien er niet binnen de 
7 dagen wordt betaald, kan het afgesproken tijdslot aan iemand anders gegeven 
worden.  

 Indien de leerling/student niet kan aanwezig zijn op een van de afgesproken tijdstippen, 
zal dit niet worden vergoed of verplaatst. Indien de afwezigheid te maken heeft met 
bewezen ziekte kan er uiteraard wel naar een oplossing gezocht worden die beide 
partijen schikt (bijv. verplaatsing les naar een later tijdstip). 

 Indien de les niet kan plaatsvinden omwille van eender welke reden bij de docent, 
wordt de les verzet of wordt het volledige bedrag terugbetaald indien de nieuwe datum 
de leerling/student niet schikt. 
 

 
Groepscursussen, workshops,…: 

 De inschrijving gebeurt via de website www.taalgraag.be of per e-mail 
info@taalgraag.be. Taal Graag stuurt een e-mail als bevestiging van ontvangst. 

 Groepscursussen en workshops vinden enkel plaats als het minimaal aantal deelnemers, 
zoals vermeld op de website, is bereikt. 

· Zodra het minimum aantal deelnemers is bereikt, stuurt Taal Graag een uitnodiging tot 
betaling. De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling (via overschrijving) is 
voltooid. Indien er niet binnen de 7 dagen wordt betaald, kan de plaats aan iemand 
anders worden gegeven. 

· Kosteloos annuleren kan tot 30 dagen voor de start van de cursus/workshop. Bij 
annulering binnen de 30 dagen voor de start van de cursus/workshop wordt standaard 
niets terugbetaald. Indien de annulering te maken heeft met quarantaineverplichting of 
bewezen ziekte kan er uiteraard wel naar een oplossing gezocht worden die beide 
partijen schikt (bijv. een voucher voor een volgende cursus/workshop of eventuele 
(gedeeltelijke) terugbetaling). 

· Indien de deelnemer niet komt opdagen tijdens de cursus/workshop wordt het volledige 
bedrag aangerekend. 

http://www.taalgraag.be/
mailto:info@taalgraag.be
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· Indien de cursus/workshop niet kan plaatsvinden omwille van externe omstandigheden 
(bijv. verplichte lockdown, ziekte docent,…), wordt de cursus/workshop verzet of wordt 
het volledige bedrag terugbetaald indien de nieuwe datum de deelnemer niet schikt. 
 

 
Algemeen: 
Protest met betrekking tot een betaling dient binnen de zeven dagen d.m.v. een aangetekend 
schrijven gemeld te worden. De prestaties van Taal Graag zijn middelenverbintenissen en geen 
resultaatsverbintenissen. In geval van geschillen of betwisting is enkel de Brusselse rechtbank 
bevoegd. 


