Voorwaarden inschrijving
De inschrijving voor de cursisten staat in principe open voor iedereen vanaf 17 jaar. Op het moment van slagen dien je
echter 18 jaar te zijn. Aircraftmocx hanteert per opleiding een tarief. Je bent voor Aircraftmocx cursist vanaf het moment
dat je je hebt ingeschreven voor de opleiding.
Betaling
De kosten voor de opleiding bedragen € 12.500,- per cursist voor de B1 of B2 opleiding en € 5.000 voor de Cat A of Delta
B1/B2 opleiding. Zodra je je hebt aangemeld ontvang je een e-mail. Hierin staat dat je een aanbetaling dient te doen van €
1000. Op de startdatum dient het resterende bedrag door Aircraftmocx ontvangen te zijn.
Annulering en restitutie
Indien er voor een bepaalde opleiding onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Aircraftmocx besluiten de opleiding te
annuleren. Bij niet doorgaan van de opleiding krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het betaalde geld van de
opleiding wordt dan teruggestort.
Aircraftmocx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het rooster. Wanneer een opleiding of
cursusdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, wordt deze opnieuw gepland en ingehaald.
Annulering door een cursist kan uitsluitend schriftelijk, of per e-mail. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang ontvangt de
cursist het volledige bedrag terug. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 6
weken voor aanvang is Aircraftmocx gerechtigd het volledige bedrag van de opleiding in rekening te brengen.
In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde
van de opleidingsperiode ingehaald. De inhaalles kan op een andere dag en tijd plaatsvinden.
Als een cursist door ziekte of blessure de opleiding niet meer kan volgen, kan in sommige gevallen, met een
doktersverklaring, de opleiding op een later tijdstip ingehaald worden.
Afwezigheid cursist
Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit per e-mail door te geven aan Aircraftmocx via:
info@dalc.nl
Normen en waarden
Cursisten dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Aircraftmocx behoudt zich het recht voor cursisten die
zich hier naar onze mening niet naar gedragen de toegang tot de opleiding te ontzeggen.
Fotografie en video-opnames
Tijdens cursussen en presentaties kunnen foto's en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals
folders, flyers, posters, websites, dag- en weekbladen. Als hiertegen voorafgaand aan de opleiding geen schriftelijk
bezwaar wordt aangetekend gaat Aircraftmocx ervan uit dat de cursist hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan ter plekke aan
de fotograaf kenbaar gemaakt worden wanneer de cursist niet gefotografeerd wenst te worden.
Aansprakelijkheid
Aircraftmocx is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van
cursisten.

