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De Voorwaarden inschrijving cursisten gelden voor inschrijvingen voor cursussen. Deze voorwaarden 
bestaan uit de voorwaarden die gelden rondom inschrijving en enkele algemene bepalingen. Naast 
deze Voorwaarden kunnen er specifieke cursusvoorwaarden zijn. Deze specifieke voorwaarden zijn 
altijd te vinden via de cursusbeschrijving op de website.  
 
De Voorwaarden inschrijving cursisten gelden enkel voor de cursussen die worden gegeven door 
Ludus Zuid zelf. Cursussen die niet door Ludus Zuid zelf worden gegeven maar door een externe 
aanbieder waarvan het aanbod wordt gepresenteerd op Ludus Zuid, hanteren mogelijk hun eigen 
voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij de aanbiedende partij.  
 
Artikel 1 Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan  
en overeenkomsten met Ludus Zuid betreffende deelname aan een opleidingsactiviteit.  
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk na schriftelijke  
bevestiging daarvan door Ludus Zuid.  
 
 
Artikel 2 Inschrijving en totstandkoming van de overeenkomst  
1. De inschrijving (overeenkomst) komt tot stand na de aanvaarding door de cursist van het aanbod. 
De aanvaarding van het aanbod kan schriftelijk of digitaal geschieden, via een aanmeldformulier. 
Cursisten worden geplaatst op volgorde van binnenkomst wanneer er spraken is van een maximale 
aantal deelnemers of een wachtlijst. 
2. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient de wettelijk vertegenwoordiger het 
inschrijfformulier mede te ondertekenen.  
3. De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Ludus Zuid 
te melden.  
 

Artikel 3 Prijzen  
1. De prijzen voor de opleidingsactiviteiten staan vermeld op de website van Ludus Zuid.  
De gepubliceerde prijzen als hiervoor bedoeld zijn bindend, in euro’s en exclusief BTW.  
2. Overige kosten (boeken, materialen, catering etc) zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld.  
 
 
Artikel 4 Betaling en incassokosten  

1. Betaling van de prijs van de opleidingsactiviteit door de deelnemer dient op de door Ludus Zuid 

aangegeven wijze plaats te vinden.  

2. Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. Deelnemer is vanaf het moment  
dat hij in verzuim is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.  
Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Ludus Zuid vrij de vordering ter incasso uit  
handen te geven. In dat geval komen zowel alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten  
ten laste van de deelnemer. Daaronder zijn in ieder geval begrepen de kosten van  
incassobureaus, advocaten en deurwaarders. 
  



3. Ludus Zuid mag deelnemers, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen,  
van (verder) onderwijs uitsluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde  
bedrag in zijn geheel opeisbaar. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering 
van de opleiding blijft de verplichting tot betalen onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het 
verschuldigde bedrag opeisbaar.  
 

Artikel 5 Annulering door de deelnemer  
Indien de opleidingsactiviteit door de deelnemer wordt geannuleerd geldt de volgende  
annuleringsregeling:  

a) Annulering van een opleidingsactiviteit kan uitsluitend geschieden via een e-mail op  
het volgende e-mailadres: info@luduszuid.nl;  

b) Annulering tot 14 dagen voor de startdatum van de opleidingsactiviteit is kosteloos  
(een ruimere annuleringstermijn kan van toepassing zijn, en staat in dat geval  
vermeld bij de betreffende opleidingsactiviteit;  

c) Bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum wordt de prijs van de  
opleidingsactiviteit volledig in rekening gebracht. Het staat deelnemer wel vrij een  
vervanger in zijn/haar plaats deel te laten nemen aan de training waarvoor hij/zij zich  
heeft ingeschreven.  

 
Artikel 6 Annulering en weigering door Ludus Zuid   
1. Ludus Zuid is gerechtigd tot twee werkdagen voor de startdatum een opleidingsactiviteit te  
annuleren, indien daartoe voor Ludus Zuid voldoende gegronde reden aanwezig is.  
2. Ludus Zuid is gerechtigd een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. In de hiervoor 
genoemde gevallen heeft de deelnemer - indien van toepassing - recht op  terugbetaling van het 
reeds betaalde bedrag.  
3. De inschrijving (overeenkomst) komt niet tot stand in de volgende gevallen: 

a. de cursist voldoet niet aan de vereiste voorkennis - of vooropleidingseisen en/of overige 
toelatingsvoorwaarden;  

b. de cursist heeft reeds eerder onderwijs bij Ludus Zuid gevolgd en zich daarbij dusdanig 
gedragen dat hem de toegang tot het onderwijs is ontzegd en / of dat hij is verwijderd;  

c. het maximaal aantal toe te laten cursisten is overschreden; 
d. het minimaal aantal vereiste cursisten is niet gehaald. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van 

de cursus ontvangt de cursist bericht of de cursus wel of niet doorgaat;  
 

In het geval van c. en d. wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst. De cursist wordt geïnformeerd 

over de plaatsing op de wachtlijst, de datum waarop de cursus volgens planning opnieuw 

aangeboden wordt, en de prijs die hij dan voor de cursus zal moeten betalen. De cursist wordt 

verzocht te bevestigen dat hij akkoord gaat met het nieuwe aanbod. Eerst na bevestiging door de 

cursist is de plaatsing op de wachtlijst definitief en is er een nieuwe (inschrijving) overeenkomst tot 

stand gekomen.  

 

Artikel 7 Lestijden en plaats  

1. Ludus Zuid behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de opleidingsactiviteit organisatorische 

(bijvoorbeeld een andere datum, locatie of tijd dan oorspronkelijk is medegedeeld) en inhoudelijke 

(bijvoorbeeld lesmateriaal) wijzigingen aan te brengen.  

2. Indien de opleidingsactiviteit waarvoor deelnemer zich heeft aangemeld wordt verschoven naar 

een andere datum heeft deelnemer recht op kosteloze annulering van zijn of haar deelname.  

 



 

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom  

Het auteursrecht op het door Ludus Zuid verstrekte studiemateriaal berust bij Ludus Zuid. Niets uit 

het studiemateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Ludus Zuid, tenzij uitdrukkelijk in de omschrijving van de betreffende 

opleidingsactiviteit anders vermeld.  

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid  
1. Ludus Zuid sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade of ongeval dan ook  
ontstaan tijdens de opleidingsactiviteit van Ludus Zuid, zolang zich hiertegen geen regels van  
dwingend recht verzetten.  
2. Ludus Zuid is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan deelnemers 
toebehorende voorwerpen. Alle schade door de deelnemer toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij 
door onachtzaamheid, zal op kosten van de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden 
hersteld.  
 
 
Artikel 10 Persoonsregistratie  
De gegevens van de deelnemer als opgegeven op het inschrijfformulier worden geregistreerd  
en opgenomen in een digitaal bestand bij Ludus Zuid . De in het vorige lid bedoelde gegevens worden 
niet ter beschikking gesteld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
deelnemer.  
 
 
Artikel 11 Overige bepalingen  
Op de overeenkomst tussen deelnemer en Ludus Zuid is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 
geschillen zullen indien mogelijk in eerste instantie via mediation worden beslecht. Indien mediation 
niet leidt tot het gewenste resultaat kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
 
 


