INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Voor de voorinschrijving bij een cursus moet de leerling het desbetreffende
formulier invullen en de inschrijving betalen.
2. Voor het geval dat de leerling de inschrijving zou moeten annuleren, dan heeft hij
recht op teruggave als:
- hij het tot 30 dagen voor het begin van de cursus laat weten, krijgt hij 75% terug.
- Hij het tussen 30 en 15 dagen voor het begin van de cursus laat weten, krijgt hij 50%
van het bedrag terug.
- Hij het tussen 15 en 2 dagen voor het begin van de cursus laat weten, krijgt hij 25%
terug.
3. De prijs van de cursus bevat:
- Niveau test aan het begin van de cursus
- Pedagogisch materiaal van de les en het benodigde boek voor het gekozen niveau.
- Toegang tot internet in de school
- Academisch certificaat aan het einde van de cursus
4. De groepslessen zijn voor 3 tot 8 personen.
5. De duur van de lessen is 60 minuten
6. Prestige idiomas kan de leerling helpen met het zoeken van onderdak, zowel in een
gezin als in een hotel of een gedeeld appartement.
7. Prestige idiomas kan de leerling helpen met het organiseren van verschillende
activiteiten in zijn vrije tijd: het Museum Dalí in Figueras, het huis Dalí in Port Lligat,
het huis Gala in Púbol, de citadel van Rosas, de vissershaven, het monasterie van
San Pere de Rodas, Girona, Cadaqués, de Sagrada Familia in Barcelona, de bowling
in Empuria Brava, de bioscoop van Rosas, het gemeentelijk zwembad, watersporten,
boottocht door de baai van Roses, waterpark, het wijnmuseum Mas Coll, de
wijnbouwcoöperatie van Garriguella…
8. Het lesrooster van Prestige idiomas is dat van de school en komt overeen met het
lopende jaar (zie)
9. In overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999, van 13
december, over de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, informeren wij u
dat uw gegevens in een bestand zijn opgeslagen van PRESTIGE IDIOMAS
INTERNACIONAL - MARIA TERESA MUÑOZ ROMERO om de administratieve,
boekhoudkundige en fiscale handelingen te kunnen verrichten en ook om u
commerciële berichten over onze produkten en/of services te kunnen sturen.
Tevens informeren wij u dat de mogelijkheid bestaat, uw rechten te laten gelden op
toegang, rectificatie, annulering, oppositie van uw gegevens bij PRESTIGE IDIOMAS
INTERNACIONAL - MARIA TERESA MUÑOZ ROMERO in CALLE MADRID, 10 17480 ROSES - GIRONA.
De student accepteert ook dat zijn afbeelding gebruikt kan worden voor publiciteits
doeleinden, als hij op foto’s of video’s staat die in de school, of tijdens buitenschoolse
activiteiten (op)genomen zijn.
10. De student heeft de bovenstaande voorwaarden gelezen, begrijpt en accepteert ze.
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