Voorwaarden
Betalingsvoorwaarden en opzegging
1.

De aanbetaling (€ 200,- ) van de cursus of het hele cursusbedrag is te voldoen (bij visa-aanvragen is het gehele cursusbedrag vereist) binnen 7
dagen.
2. In het geval van een aanbetaling, dient het resterende cursusbedrag en huisvesting de eerste twee dagen van de cursus voldaan te worden.
3. Scuola Tricolore houdt zich het recht voorbehouden om een reservering op te zeggen en restitutie van cursusbedragen.
4. De huisvestingskosten dienen contant betaald te worden.
5. In het geval van annulering van een eerder gemaakte reservering, is het noodzakelijk een geschreven bevestiging naar Scuola tricolore te sturen,
bij voorkeur per fax of e-mail.
6. Indien de cursus tot 21 dagen voor cursusaanvang, wordt geannuleerd, betaald de school allereeds betaalde gelden terug minus €50,- voor
administratiekosten.
7. Indien de cursus wordt geannuleerd tussen tussen 21 dagen voor begindatum en begindatum, betaald Scuola Tricolore alle betaalde gelden
terug, na inhouding van €200,-.
8. Als de annulering na de aanvangsdatum van de cursus gebeurt, vinden er geen terugbetalingen meer plaats..
9. De lessen beginnen alleen op de door de school aangeven data. Er zal geen bedrag terugbetaald worden aan studenten die de cursus later
beginnen, die vertrekken voor het einde van de cursus of die lessen missen
10. In het geval dat een visum aanvraag wordt afgewezen door het Italiaanse ambassade/ consulaat, wordt het gehele cursusbedrag terugbetaald,
minus €200,- onkosten. In een dergelijk geval benodigt Scuola Tricolore de geschreven bevestiging van de ambassade, welke getuigt van de visum
afwijzing. Op het moment van visum toekenning is cursus opzegging en restitutie cursusbedrag niet meer mogelijk.

Cursussen en Prijzen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Scuola Tricolore berekent geen aparte inschrijvingskosten, seizoenstoeslagen, toeslagen voor studiemateriaal of andere cursusgerelateerde
toeslagen/ gelden. Alle genoemde prijzen zijn altijd alles-inclusief prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Een inschrijving en toegang van een student tot de school en cursus, wordt alleen gehonoreerd indien Scuola Tricolore de aanbetaling, dan wel
het gehele cursusbedrag heeft ontvangen.
Elk lesuur van een groepsles bestaat uit effectief 55 minuten.
Op nationale feestdagen is de school gesloten. Voor deze lessen vind er geen terugbetaling plaats.
Indien studenten een groepscursus van 30 uur per week heeft gekozen en er zijn in het middagprogramma of tweede deel van de cursus geen
medestudenten, dan behoudt Sctuola Tricolore zich het recht om de 2 uur per dag om te zetten in 1 uur les (individueel).
Cursusdelen of cursusgelden zijn niet vrij overdraagbaar en kunnen dus niet aan andere studenten of personen overdragen worden.
Individuele lessen kunnen verplaatst worden, indien dit 24 uur van te voren wordt aangevraagd.
Groepscursussen zijn niet converteerbaar of omzetbaar in individuele lessen.

Aansprakelijkheid
1.
2.
3.

Scuola Tricolore heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor voorvallen die kunnen gebeuren met studenten of docenten, tijdens
openingstijden in de school.
Studenten zijn verantwoordelijk voor eventuele aangerichte schade in de school of huisvesting.
Scuola Tricolore is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen in de school, ziekte of het verlies van voorwerpen en eigendom buiten de
school.

Verzekering
1.
2.

De school adviseert studenten uit EU landen om een E111 formulier (voor noodhulp) van hun verzekeringsbedrijf te vragen dan wel een E128
formulier (voor elke hulp).
Voor studenten van buiten de EU is het aan te raden om een international verzekeringsbewijs van hun verzekeringsonderneming op te vragen en
meet e nemen.

Visum
1.
2.
3.
4.

5.

Studenten die een Visum nodig hebben, dienen contact op te nemen met de Italiaanse ambasade in hun land, omtrent de procedure en
benodigde documenten voor een visumaanvraag.
Indien het verblijf van de student niet 90 dagen overschreidt, is een toeristenvisum voldoende. Bij een verblijf langer dan 90 dagen is een
studievisum vereist.
Voor niet EU-burgers die langer dan 90 dagen in Italie willen verblijven, is het noodzakelijk om zich in de eerste 8 dagen van hun verblijf, middels
een module, die beschikbaar is op het postkantoor, in te schrijven.
Voor niet EU-burgers die langer dan 90 dagen in Italie willen verblijven, is het noodzakelijk om studievisum in hun land bij de Italiaanse
ambassade aan te vragen. Scuola Tricolore assisteert bij het produceren van de verschillende noodzakelijke documenten voor deze studie visum
aanvraag. Bij de aanvraag van een studievisum is de vooruitbetaling van het gehele cursusbedrag vereist.
Wanneer de visum is toegekend, is het niet niet langer mogelijk om de inschrijving of startdatum te veranderen, voor de visum aanvraag
waarvoor deze is toegekend. Indien u student met een visum aanvraag Italie binnenkomt, zich twee opeenvolgende dagen de lessen niet
bijwonen zonder opgaaf van reden, zal de school de de politie/ immigratiedienst moeten informeren over afwezigheid van de student.

Huisvesting
1.
2.
3.

Scuola Tricolore zal studenten, die huisvesting nodig hebben, assisteren met het vinden van geschikte huisvesting.
Scuola Tricolore reserveert, boekt en garandeert de beschikbaarheid van huisvesting voor studenten.
In alle gevallen, is het belangrijk om te weten dat de school fungeert als tussenpersoon en kan niet verantwoordelijk/ aansprakelijk worden
gehouden voor eventuele problemen tussen student en eigenaar huisvesting.

Foto' s
1.

De school behoudt het recht om foto's genomen tijdens de cursussen of activiteiten in vrije tijd, te publiceren als promotiemateriaal. Wanneer
een student wenst dat zijn of haar foto niet in het promotiemateriaal verschijnt, gelieve hij of zij dit binnen een maand na het nemen van de foto schriftelijk
aan de school kenbaar te maken. Deze foto's hebben geen commerciële of contractuele waarde.

Minderjarigen en Overig
1.

Studenten jonger dan 18 jaar, maar ouder dan 15 jaar, kunnen deelnemen aan de cursussen met de uitdrukkelijke geschreven goedkeuring van
een bevoegd ouder of voogd.
2. Indien gewenst door de ouder of voogd, kan de school een gastgezin voor hun kind vinden.
3. The student gaat akkoord met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door de school zoals vermeld in de Italiaanse wetgeving.
4. Scuola tricolore gebruikt de persoonlijke gegevens van studenten alleen voor interne administratieve doeleinden.
De hier beschreven voorwaarden refereren en voldoen aan de Italiaanse wetgeving. In het geval van een juridische twist refereert Scuola tricolore aan het
Gerechtshof in Genua.
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