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SPELREGELS    
PRIVÉCURSUS  
 
 
1. De leslocatie 

De lessen vinden plaats in de voormalige gevangenis op het Wolvenplein 27 (nu omgedoopt tot De Vrije Wolf).   
De ingang bevindt zich midden op het terrein. Voor zowel de slagboom (als je met de auto komt) als de voordeur bel je de docent zodat hij/zij je op kan komen halen.  
Je kunt namelijk niet zelf het gebouw betreden i.v.m. de veiligheid. 
 

2. Kom op tijd! 
We vragen je 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, zodat de docent niet zijn/haar lessen hoeft te onderbreken. 
 

3. Les verzetten?  
Je kunt een les kosteloos verzetten mits dit 24 uur voor aanvang van de les telefonisch is doorgegeven aan de docent.  
Samen kijk je naar een andere dag en tijd, waarna de docent bij de administratie checkt of er een lokaal beschikbaar is.  
Alleen na ontvangst van een mail van de administratie met de nieuwe dag en tijd is de les verzet.  
Houd bij het verzetten van lessen rekening met de geldigheid van je pakket! 

•   8 lessen in maximaal 11 weken 
• 16 lessen in maximaal 21 weken 
• 24 lessen in maximaal 32 weken 

 
4. Afwezig?  

Wordt de les binnen 24 uur afgezegd, dan kunnen we de les helaas niet opnieuw inplannen voor je.  
Breng de docent wel even telefonisch op de hoogte. Bij geen gehoor graag even een voicemail of appje sturen.  
Het telefoonnummer van de docent vind je terug in de cursusinformatie. 
 

5. Lesmateriaal nodig? 
Wanneer je toe bent aan een volgend niveau, ontvang je van de docent een nieuw boekje en van de administratie een factuur van € 25,- per boekje die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Hierbij ontvang je ook het 
bijpassende examen dat geheel vrijblijvend is. We streven ernaar dit binnen een week na te kijken. 
 

6. Certificaat van deelname 
Bij het afronden van een niveau ontvang je van ons een certificaat van deelname.  
Er wordt ook een foto genomen die we voor promotionele doeleinden gebruiken; geef het gerust aan als je niet op de foto wilt. 
 

7. Examen 
Bij het afronden van een niveau heb je de mogelijkheid om een digitaal examen te maken. Hiervan ontvang je een link. 
 

8. Annuleringsvoorwaarden 
Annuleren is alleen mogelijk tot 14 dagen na jouw inschrijving. Valt de startdatum van de cursus binnen deze 14 dagen, is annuleren niet meer mogelijk. 

 
ACTIVITEITEN! 

Omdat wij het belangrijk vinden dat studenten hun vaardigheden op een ongedwongen manier kunnen oefenen in verschillende situaties,  
organiseren wij regelmatig activiteiten. Kijk voor het actuele aanbod op onze website www.spaanslerenvamos.nl  
of houd onze Facebook-pagina Spaans Leren Vamos Taalschool in de gaten. 
 


