
Inschrijfformulier Cas di Papiamento  

Taal:                 Niveau: 

☐ Papiamento ☐ A1       ☐   A2       ☐  B1      ☐  B2

☐ Spaans ☐ A1       ☐   A2      ☐  B1      ☐  B2

Persoonlijke gegevens       

Achternaam:    

Voornamen (voluit):          

Telefoon / Mobiel:  

Geboortedatum:               Geboorteplaats / Nationaliteit:

Werk / Beroep:               

Hebt u al een cursus gevolgd in deze taal?         Ja         Nee  Zo ja, welke?            

 Ik betaal het lesgeld contant / via pin of cash
 Ik betaal via bankoverschrijving
 Mijn werkgever betaalt

*Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de op de achterzijde vermelde voorwaarden.

Handtekening:               Datum:

Ondertekening 

Betalingsgegevens 

X

Cursus die je gaat volgen 

Naam zoals vermeld moet worden op certificaat:      

Huisadres: E-mail adress:



Cas di Papiamento 
Papilon 515, Sta. Cruz. Oranjestad, Aruba 

Tel: 5946650 / casdipapiamento@gmail.com / www.casdipapiamento.com  
Handelsregister Kamer van Koophandel Aruba onder nummer  42150.0 

Bankrekening: RBC Royal Bank (Aruba) N.V. nr 770000100128085 

Algemene voorwaarden Cas di Papiamento 

1. Aansluitend op via de website van Cas di Papiamento verkregen informatie kunt u ons mailen of bellen voor meer
informatie. Bij belangstelling maakt u een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

2. De lestijden van Cas di Papiamento zijn van maandag t/m zaterdag van 8:30 u in de ochtend tot 21:00 u. in de
avond.

3. Voor informatie kunt u tijdens onze kantooruren opbellen, appen of een e-mail sturen. De kantooruren van Cas
di Papiamento zijn van 8.30 u tot 16.30 u.

4. Als u besluit een cursus te beginnen, vult u een inschrijfformulier in en ondertekent u de algemene voorwaarden
voor akkoord.

5. Bedrijven en particulieren ontvangen een nota vooraf voor de gehele cursus.
6. Het cursusgeld graag een week van te voren betalen. Cursussen die door een bedrijf vergoed worden dienen door

de cursist zelf betaald te worden en kan daarna bij de wergever declareren.
7. Als een cursus aangevraagd wordt door een bedrijf, dan wordt een factuur vooraf voor de gehele cursus naar

het bedrijf opgestuurd.
8. Betalingen kunnen als volgt geschieden:  Contant , via pinmachine of bank overschrijving.
9. Betalingsregeling kan aangevraagd worden door de cursist en moet goedgekeurd worden door de directie van

Cas di Papiamento. Een betalingsregeling dient in zijn geheel betaald te worden.
10. Een door de cursist afgebroken cursus kan niet hervat worden, indien vooraf geen duidelijke afspraken gemaakt

zijn voor een eventuele hervatting van de cursus.
11. Bij de inschrijving voor een cursus worden vaste lestijden met u afgesproken waaraan u zich zo veel mogelijk

dient te houden. Bij afwezigheid graag op zijn minst 4 uren van te voren melden. Bij gebreke hiervan worden de
leskosten in rekening gebracht.

12. Gemiste lessen worden niet ingehaald. Er is maar een algemene herhalingsles van de gemiste lessen.
13. Groepslessen worden bij afwezigheid van een of meer deelnemers niet geannuleerd. De cursus wordt afgerond

binnen de vastgestelde periode met uiterlijke uitloop van 2 weken!
14. Een vooraf betaalde afgebroken of niet afgeronde cursus wordt niet gerestitueerd. Cursussen staan op naam en

kunnen derhalve niet worden overgedragen.
15. Een cursus kan het hele jaar door worden opgestart. Er zijn privélessen en groepslessen.
16. Het lesmateriaal wordt door Cas di Papiamento zelf verzorgd en wordt in rekening gebracht.  Woordenboeken

moeten apart betaald worden.
17. Wanneer u de cursus met goed gevolg doorlopen hebt, kunt u zich aanmelden voor een vervolgcursus. De niveau’s 

van de cursussen zijn volgens de niveau’s van de Europese Referentie Kader.
18. Aan het einde van een cursus ontvangt u een certificaat van Cas di Papiamento.
19. Als u bij Cas di Papiamento aan een cursus begint, dient u zich te houden aan de regels die u hierbij zijn voorgelegd.

mailto:casdipapiamento@gmail.com
http://www.casdipapiamento.com/

	Papiamento: Off
	A1: Off
	A2: Off
	Spaans: Off
	A1_2: Off
	A2_2: Off
	B1: Off
	B1_2: Off
	B2: Off
	B2_2: Off
	Ik betaal het lesgeld contant  via pin of cash: Off
	Ik betaal via bankoverschrijving: Off
	Mijn werkgever betaalt: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 


