
Algemene voorwaarden dagworkshop ‘Wat kleurt mijn bril?’ op 18 november 
2017 
 
Deze workshop is een samenwerkingsproject van de Supervisorenopleiding Windesheim en de LVSC 
regio Zwolle. Deelname is mogelijk voor zowel alumni van de supervisorenopleiding Windesheim als 
leden van de LVSC.  
 
Aanmelden  

 Meld je voor deze regiobijeenkomst / workshop aan vóór 4 november 2017! Gebruik 
daarvoor de ‘inschrijvingsbutton’ onder aan de websitepagina met informatie over de 
bijeenkomst / workshop (door scrollen naar onderen; de button vind je rechts onder de 
locatievermelding).   

 Aan deelname van deze regiobijeenkomst / workshop is een eigen bijdrage verbonden. Pas 
na betaling van de deelnamekosten is je aanmelding definitief. Vergeet dus niet die te 
betalen! 

 
Betaling  
De kosten voor deze dagworkshop, inclusief lunch en consumpties bedragen € 50,00 voor zowel 
LVSC-leden als alumni van de supervisorenopleiding Windesheim.   
We verzoeken je dit bedrag tegelijk met je aanmelding over te maken op rekeningnummer IBAN:  
NL86 INGB 0005 8305 00,  ten name van LVSC Regio Zwolle, Dronten, onder vermelding van 
‘dagworkshop 18-11-2017’ en je naam (of de naam van de betreffende deelnemer). 
Pas na betaling is je aanmelding definitief.  
Houd er rekening mee dat bij plaatsing voor de workshop de volgorde van betalen aangehouden 
wordt (en dus niet de volgorde van aanmelding!) en dat er een maximum aantal deelnemers is 
vastgesteld. 
 
Minimum en maximum aantal deelnemers 

 De workshop gaat door als er minstens 20 aanmeldingen zijn! Twee weken van te voren 
wordt beoordeeld of er voldoende aanmeldingen zijn om de workshop door te laten gaan. 
Mocht de workshop niet door kunnen gaan, dan worden de reeds betaalde deelnamekosten 
terugbetaald.  

 Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 35! Plaatsing geschiedt in de volgorde van 
betaling. 

 
Annuleringsregeling 
Wat te doen bij verhindering?  

 Meld je in ieder geval af, mocht je onverhoopt verhinderd zijn. Dat kan van te voren per mail 
(zwolle@lvsc.eu) of op de dag zelf telefonisch via tel. 06 4300 3994 (Riek van Haeringen) of 
tel. 06 5494 5854 (Reijer Jan van ’t Hul). 

 Bij vroegtijdige annulering is restitutie van de deelnamekosten mogelijk. Vroegtijdig betekent 
tot twee weken van te voren. Dus alleen wie zich vóór of op 4 november afmeldt, krijgt de 
betaalde deelnamekosten terug. Daarna is restitutie alleen nog mogelijk als er een wachtlijst 
is!  

 Een andere mogelijkheid is dat je zelf een collega zoekt die jouw plek kan innemen.  
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