Algemene voorwaarden
1. Als je uitgekozen wordt voor het ‘Vuelta-project’ van Citymarketing Breda, krijg je negen
lessen Spaans voor beginners of gevorderden. Die worden gegeven door taleninstituut
Fuentes op de locatie van Breda University of Applied Sciences (BUAS), Mgr. Hopmansstraat
1, Breda.
Je neemt tevens deel aan een gastvrijheidstraining.
2. Door in te schrijven verplicht je je tot het volgen van alle negen lessen van de aangeboden
cursus en het behalen van de eindtoets. De lessen worden gegeven op de donderdagen 13
en 20 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april naar keuze van 18:45 - 20:00 uur of
van 20:15 - 21:30 uur. We proberen uiteraard rekening te houden met de lestijd van jouw
voorkeur.
Ook de gastvrijheidstraining is een verplicht onderdeel van het project. De datum waarop
deze training zal plaatsvinden, wordt later bekend gemaakt.
3. Aan het eind van de cursus Spaans ontvang je, bij het voldoende afleggen van de eindtoets,
een certificaat van deelneming waarop het door jou behaalde Europese niveau wordt
vermeld. Wanneer je de cursus voortijdig beëindigd of meer dan 2 lessen niet hebt
bijgewoond, wordt geen certificaat verstrekt. Ook wanneer je volgens je docent niet hebt
aangetoond dat je het eindniveau van de cursus beheerst, wordt geen certificaat verstrekt. Je
docent bepaalt of je recht hebt op het certificaat.
4. De Vuelta is op zaterdag 15 en zondag 16 augustus 2020. We verwachten dat je dan
beschikbaar bent in het gastvrije team van cityhosts dat de gasten in Breda welkom heet en
wegwijs maakt.
5. Voldoe je niet aan de onder punt 3 en/of 4 gestelde voorwaarden, dan komen de kosten van
de cursus van € 160,00 voor je eigen rekening en ontvang je van Citymarketing Breda een
nota voor de cursus waarvoor je je hebt opgegeven.
6. Je inschrijving en daarmee de deelname aan de cursus is definitief, op het moment dat wij je
hebben bericht dat je geselecteerd bent.
7. Het lesmateriaal wordt 14 dagen voor aanvang van de cursus beschikbaar gesteld. Op deze
manier weet je zeker dat je altijd de meeste actuele versie van het lesmateriaal hebt.
8. Wanneer de les door onvoorziene omstandigheden op de lesdag uitvalt, stemt de docent zo
spoedig mogelijk een inhaalmoment af. De inhaalles vindt plaats op het moment dat de
meeste cursisten kunnen.
9. Inschrijving voor deze ‘Vuelta-cursus’ staat open voor inwoners van de gemeente Breda van
18 jaar en ouder, die beschikken over perfecte sociale vaardigheden en een goed gevoel voor
gastheerschap.
10. Citymarketing Breda selecteert uit de aanmeldingen maximaal 76 cursisten. Over de uitslag
van de selectieprocedure kan niet worden gecorrespondeerd.
11. Een inschrijving staat op naam en is niet overdraagbaar.
12. Al je vragen betreffende het ‘Vuelta-project’ kun je doorgeven via e-mail aan Citymarketing
Breda, lavuelta@citymarketingbreda.nl
13. Tijdens de cursus en de Vuelta kan de docent of een medewerker van Fuentes of
Citymarketing foto’s maken ten behoeve van de social media kanalen en eventuele andere
publiciteitsuitingen van Citymarketing Breda. Wil je niet op de foto? Laat het de fotograaf
even weten en stap uit beeld, Je bent niet verplicht om op de foto te staan.
14. Op het door Fuentes ter beschikking gestelde cursusmateriaal rust copyright.Het is niet
toegestaan teksten (deels) te gebruiken voor andere doeleinden dan als cursusmateriaal
zonder schriftelijke toestemming van Fuentes.
15. Citymarketing Breda is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 41106488.

16. Als je je inschrijft voor dit project, geef je Citymarketing Breda toestemming om je
persoonsgegevens te verwerken. Wij gebruiken die alleen voor de (aanmelding voor de
cursus Spaans bij Fuentes en voor het evenement La Vuelta.
17. Als je wilt weten hoe we met je persoonsgegevens omgaan verwijzen we naar ons
privacystatement op www.welkominbreda.nl

