Vanaf 1989

SPAANS LEREN

HET HART VAN HET SPAANS
SPANJE EN LATIJNS-AMERIKA

Marktleider Spaanse taalscholen

INSCHRIJFFORMULIER 2019

INSCHRIJFFORMULIER
Stuur dit formulier naar je contactpersoon.
Vanaf 1989

PERSOONLIJKE GEGEVENS
ACHTERNAAM

ADRES

VOORNAAM
MAN

VROUW GEBOORTEDAG/MAAND/JAAR

POSTCODE

WOONPLAATS

NATIONALITEIT
PASPOORTNUMMER

LAND

NAAM, ADRES EN TELEFOONNUMMER VAN CONTACTPERSOON VOOR
NOODGEVALLEN.

PARTNER

OUDERS

ANDERS

TELEFOON

MOBIEL

BEROEP
SKYPE
E-MAIL

HEB JE EERDER IN SPANJE GESTUDEERD?
HOE HEB JE VAN ENFOREX GEHOORD?
WAT IS JOUW NIVEAU SPAANS?
A0 (absolute beginner)

A1 (beginner)

A2 (elementair)

B1 (halfgevorderd)

B2 (gevorderd)

C1 (vergevorderd)

C2 (vaardig gebruiker)

NAAM, TELEFOONNUMMER, E-MAIL EN ADRES VAN JE DOCENT SPAANS

GEKOZEN CURSUS SCHRIJF ME VOOR DE VOLGENDE CURSUS(SEN) IN
NAAM CURSUS

PLAATS/SCHOOL

AANTAL WEKEN

LESSEN/WEEK

STARTDATUM

EINDDATUM

A.
B.
C.
D.

BESTEMMINGEN IN SPANJE

ZOMERKAMPEN IN SPANJE

BESTEMMINGEN IN LATIJNS-AMERIKA

ALICANTE

BARCELONA - Beach

ARGENTINIË - Buenos Aires

COSTA RICA - Sto. Domingo de Heredia

BARCELONA

BARCELONA - Centro

ARGENTINIË - Córdoba

DOMINICAANSE REP. - Santo Domingo

CÁDIZ

MADRID

BOLIVIA - Sucre

DOMINICAANSE REP. - Sosua

GRANADA

MÁLAGA

CHILI - Santiago de Chile

ECUADOR - Quito

MADRID

MARBELLA - Elviria

COLOMBIA - Bogotá

GUATEMALA - Antigua

MÁLAGA

MARBELLA - Centro

COLOMBIA - Cartagena de Indias

MEXICO - Guanajuato

MARBELLA

MARBELLA - Las Chapas

CUBA - Havana

MEXICO - Playa del Carmen

SALAMANCA

SALAMANCA

CUBA - Santiago de Cuba

MEXICO - Oaxaca

SEVILLA

VALENCIA

CUBA - Trinidad

PERU - Cusco

TENERIFE
VALENCIA

URUGUAY - Montevideo
ANDERS, NL

ACCOMMODATIE Als je wilt dat wij de accommodatie voor je regelen geef dan hieronder je keuze aan:
Gastfamilie

1-PERSOONSKAMER

LOGIES

Studentenresidentie

2-PERSOONSKAMER

MET ONTBIJT

Gedeeld studentenappartement

2-PERSOONSKAMER VOOR 1 PERSOON

MET ONTBIJT EN DINER (HALFPENSION)

“The Dorm” (slaapzaal)

3-PERSOONSKAMER

MET ONTBIJT, LUNCH EN DINER (VOLPENSION)

Privéappartement

GEDEELDE KAMER, met wie?

PLAATS/SCHOOL

SOORT ACCOMMODATIE

AANKOMSTDATUM

VERTREKDATUM

A.
B.
C.
D.

www.enforex.com

VOORKEUREN ACCOMMODATIE
WIL JE EEN PRIVÉ BADKAMER (AFHANKELIJK VAN BESCHIKBAARHEID EN TEGEN EXTRA KOSTEN)?
JA

SPECIALE DIËTEN (TEGEN EXTRA KOSTEN)?
ROOK JE?

JA

NEE

JA

NEE

NEE Specificeer:

HEB JE BEZWAAR TEGEN EEN FAMILIE DIE ROOKT?

JA

NEE

HEB JE BEZWAAR TEGEN HUISDIEREN?

JA

NEE

IS ER NOG IETS WAT WE MOETEN WETEN (MEDISCHE PROBLEMEN, ALLERGIEËN, HEKEL AAN HUISDIEREN) OM EEN FAMILIE VOOR JE TE VINDEN DIE BIJ JE PAST?

Bij gastgezinnen in Spanje is een wasservice inbegrepen. Voor accommodatie in gedeelde studentenappartementen en studentenresidenties is de betaling van een borg vereist. Water en elektriciteit zijn
bij de kosten inbegrepen. Met de bevestiging van je reservering sturen we je ook een routebeschrijving om met het openbaar vervoer bij je accommodatie te komen. Je dient ervoor te zorgen dat je op
zondagmiddag aankomt en op zaterdagmorgen weer vertrekt. Als je eerder aankomt of later vertrekt zullen de extra nachten in rekening worden gebracht. Je dient je gastfamilie of school te informeren
over de verwachte aankomsttijd. Er wordt alles aan gedaan om je accommodatie naar wens te organiseren. Bij late reserveringen kan dit helaas niet worden gegarandeerd.

LUCHTHAVENTRANSFERS Tegen betaling. Vul als je van de luchthaven afgehaald wilt worden en naar je accommodatie wilt worden gebracht de volgende gegevens in. Geef Enforex zo
snel mogelijk, ten minste 7 dagen voor de begindatum van de cursus, je vluchtgegevens.

Ja, ik wil een transfer vanaf de luchthaven

Nee, ik wil geen transfer

Ja, ik wil een transfer naar de luchthaven

AANKOMSTDATUM

VERTREKDATUM

AANKOMSTTIJD

VERTREKTIJD

MAATSCHAPPIJ

VLUCHTNR.

MAATSCHAPPIJ

PLAATS VAN VERTREK (STAD)

Nee, ik wil geen transfer

VLUCHTNR.

VERTREKPLAATS (STAD)

ALICANTE

BARCELONA

GERONA

GIBRALTAR

Ja, ik wil een bus naar het zomerkamp in

Enkel

Retour

GRANADA

MADRID

MÁLAGA

REUS

BARCELONA

MADRID

MÁLAGA

MARBELLA

SALAMANCA

SEVILLA

TENERIFE NORTE

TENERIFE SUR

SALAMANCA

VALENCIA

ANDERS

VALENCIA

VALLADOLID

JEREZ

ANDERS

Onze chauffeur zal je in de aankomsthal opwachten met een Enforexbord met je naam erop. Als je vlucht is vertraagd, gewijzigd of geannuleerd neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via: +34
636 450 998. Om de transfer service te kunnen garanderen dient het 24 uur van tevoren te worden gemeld. Kijk voor bestemmingen in Latijns-Amerika naar de omschrijvingen en voorwaarden van de
cursussen.

ZORGVERZEKERING
Cursisten wordt aangeraden om een zorgverzekering voor vertrek af te sluiten. Enforex biedt een verzekering aan voor € 20 (per week voor cursussen in Spanje & Cuba) / $ 30 (per week voor cursussen in
Latijns-Amerika. Voor Argentinië en Chili en Stage programma’s zijn een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een zorgverzekering verplicht). Het paspoortnummer van de cursist is vereist.

Ja, aantal weken

Nee

UITNODIGINGSBRIEF Alleen benodigd voor visumplichtigen.
Heb je deze nodig?

Ja

Nee Enforex verstuurd alleen uitnodigingsbrieven als de volledige programmakosten zijn betaald.

ANNULERINGSGARANTIE
Wil je, indien nodig en volgens onze Algemene Voorwaarden, je reservering kunnen annuleren? Beschikbaar voor cursussen in Spanje, Costa Rica, Ecuador en Mexico. De kosten bedragen 9% van de totale
factuur (niet restitueerbaar) en dienen bij reservering volledig te worden betaald.

Ja

Nee

OVEREENKOMST EN BETALING
Ja, ik ga akkoord met de algemene Voorwaarden van Enforex (bekijk onze Algemene Voorwaarden op de volgende pagina). Om je inschrijving te bevestigen, vragen we een aanbetaling van € 210
/ $250 (niet restitueerbaar), te betalen aan Enforex of een lokale vertegenwoordiger. Voor studenten die een visum nodig hebben, kunnen andere voorwaarden gelden. De aanbetaling maakt onderdeel
AGREEMENT AND PAYMENT
uit van de totaalfactuur. Het restant van het bedrag dient 4 weken voor aankomst voldaan te worden. Gemaakte kosten zullen niet gerestitueerd worden nadat de cursus is gestart. Bekijk de Algemene
Voorwaarden voor ons beleid met betrekking tot annuleringen.
Vul dit ALLEEN in als je met VISA of Master Card betaalt.

BETALING
Geef aan hoe je wilt betalen (Cheques worden niet geaccepteerd).
Bankoverschrijvingen dienen te worden gedaan op naam van IDEAL EDUCATION GROUP, S.L.
ALLE TRANSACTIEKOSTEN DIENEN DOOR DE CURSIST TE WORDEN BETAALD

BANKOVERSCHRIJVING

MASTER CARD

(Transacties met andere creditcards worden niet geaccepteerd)

ID / PASPOORT VAN HOUDER

VISA OF MASTER CARD
AAN ONZE VERTEGENWOORDIGER
Bank
Swift Code en BIC
Rekeninghouder
Adres
Bedrag
IBAN nummer
Rekeningnummer
BEDRAG
IBAN nummer
Rekeningnummer

VISA

NAAM VAN de kaarthouder

SABADELL
BSABESBBXXX
IDEAL EDUCATION GROUP, S.L.
Enrique Larreta, 12 - 28036 Madrid - Spanje
(€) EUROS

ES26-0081-0298-4800-0121-4223
0081-0298-4800-0121-4223

CREDITCARDNR
VERVALDATUM
VERIFICATIENUMMER (OP DE ACHTERZIJDE VAN DE KAART)
TOTAAL GEAUTORISEERD BEDRAG
HANDTEKENING

($) US DOLLARS

ES24-0081-0298-4200-7053-0365
0081-0298-4200-7053-0365
Betalingen via creditcard in US $ worden in Euro’s in rekening gebracht volgens de actuele wisselkoers.

HANDTEKENING CURSIST (of ouder/verzorgen wanneer de cursist minderjarig is)

INSCHRIJFDATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN 2019
ºº Enforex is een besloten vennootschap,
onderdeel van Ideal Education Group. Het is
geaccrediteerd door het Insituut Cervantes en
andere instellingen. Hoofdkantoor: Gustavo
Fernández Balbuena 11, 28002 Madrid, Spanje.
Tax Identification Code (CIF) B-79946729. IDEAL
EDUCATION GROUP SL. staat geregistreerd
in het Handelsregister van Madrid Volume 868,
boek 0, folio 154, sectie 8, pagina Nº-17.285.
ºº Enforex garandeert dat de beschrijvingen in
de data- en prijsbrochure 2019 van cursussen,
accommodatie en aanvullende services accuraat
zijn (alle speciale regelingen en/of afspraken
dienen op schrift te worden gesteld en door
Enforex te worden ondertekend).
ºº Het personeel dat verantwoordelijk is voor de
transfers van en naar de luchthavens en het
vervoer naar de accommodatie verzekerd,
bekend met de regio en weet precies waar de
studenten heengebracht dienen te worden.
ºº Enforex is lid van de volgende nationale en
internationale organisaties: eduSpain, NAFSA,
Ideal Quality Certificate, AATSP, ALTO, AMACFE,
FEDELE, AECAE, ACTFL en ELITE.
ºº Onze centra in Alicante, Barcelona, Granada,
Madrid, Marbella, Salamanca, Sevilla, Tenerife en
Valencia zijn erkend door de vereniging eduSpain
en door de Kamer van Koophandel van Madrid.
ºº Enforex garandeert klassen met maximaal
10 studenten in de les bij de programma’s
Intensief, DELE, SIELE en Business-cursussen,
en 15 studenten bij de Zomerkampen en
Jeugdprogramma.
ºº De voorwaarden van Enforex zijn niet van
toepassing op partnerscholen. Elke partnerschool
heeft haar eigen voorwaarden. Neem voor meer
informatie contact op met ons hoofdkantoor.
ºº Enforex behoudt zich het recht voor om alle
mogelijke foto’s en video’s die tijdens het verblijf
van de cursist zijn gemaakt te gebruiken. De
cursist dient zich ervan bewust te zijn dat hij
of zij in de promotiematerialen van IEG of
partnerorganisaties zou kunnen verschijnen,
tenzij de cursist bij aankomst op de school
verklaart het hiermee niet eens te zijn.
ºº Gepubliceerde aanbiedingen kunnen niet worden
gecombineerd. Alle aanbiedingen zijn afhankelijk
van beschikbaarheid. Reserveringen die vóór
publicatie van de aanbieding zijn gemaakt
kunnen niet worden gewijzigd. Alle aanbiedingen
en kortingen worden op de inschrijfdatum
toegepast. Er kan geen gebruik worden
gemaakt van aanbiedingen en kortingen met
terugwerkende kracht.
ºº De inschrijfkosten zijn een jaar geldig vanaf de
dag van inschrijving voor alle IEG scholen in
Spanje en Latijns-Amerika. Met andere woorden,
voor alle cursussen die gedurende een periode
van 12 maanden worden gereserveerd dienen
slecht één keer inschrijfkosten te worden betaald.
ºº In het uitzonderlijke geval dat er maar 1 of 2
studenten staan ingeschreven voor eenzelfde
cursus op eenzelfde niveau dan behoudt de
school zich het recht voor om de cursus om te
zetten in een privé- of semi-privé cursus met een
vermindering van 50% van het aantal lesuren.
ºº In steden waar dezelfde programma’s ook
worden aangeboden op andere scholen van
Ideal Education Group, kunnen de lessen op elk
moment samengevoegd worden.
ºº Klachten dienen schriftelijk en binnen de eerste
24 uur te worden gemeld (help@enforex.com).
Dit zorgt ervoor dat we zo spoedig mogelijk
een oplossing kunnen vinden. Alleen klachten
die tijdens het verblijf van de cursist zijn
gemeld komen in aanmerking voor het recht op
compensatie, teruggave van gemaakte kosten
of veranderingen. Klachten die na vertrek zijn
gemeld worden geaccepteerd en beschouwd als
suggesties om onze service te verbeteren.
CURSUS ACCREDITATIE
ºº Een certificaat wordt afgegeven in
overeenstemming met de door het Instituto
Cervantes en de in de huidige wetgeving
vastgestelde richtlijnen voor particulier
onderwijs.
ºº Op dit certificaat staat de gevolgde cursus
vermeld, het cursusniveau en het aantal gevolgde
uren. De naam van de school waaraan de cursus
is gevolgd alsmede de inschrijfdatum en het
behaalde niveau worden vermeld.
ºº Het certificaat is geen officieel document, in
overeenstemming met de wetgeving voor
particuliere onderwijsinstellingen.
ºº Er wordt alleen een certificaat uitgegeven aan
studenten die minimaal 85% van de lessen
hebben bijgewoond.
CREDITNOTA’S
ºº Creditnota’s zijn een jaar geldig vanaf de datum
dat de creditnota wordt toegekend.
ºº Het krediet is alleen geldig voor de geografische
regio waarin het is afgeven (d.w.z. krediet
uitgegeven in Spanje is niet geldig voor cursussen
in Latijns-Amerika) en is niet overdraagbaar.

ºº Een creditnota kan niet omgezet worden in een
restitutie.
ACCOMMODATIE
ºº Voor reserveringen die een week of korter voor
de begindatum van de cursus zijn gemaakt,
garandeert Enforex het door de cursist gewenste
of verzochte type accommodatie niet: er wordt
prioriteit gegeven aan studenten die langer van
tevoren hebben gereserveerd.
ºº In het geval dat een cursist om gegronde
redenen niet tevreden is met de aan hem of
haar toegewezen accommodatie mag naar
een andere accommodatie van dezelfde
categorie worden verhuisd (tot 3 veranderingen
toegestaan). Studenten die van accommodatie
willen veranderen dienen zich daarvoor
gedurende de eerste week van het verblijf tot de
verantwoordelijke persoon te wenden.
ºº Alle studenten dienen Enforex of hun gastfamilie
van tevoren te informeren over de verwachte
aankomsttijd. Als er met de hiervoorgenoemde
partijen geen contact is opgenomen kan Enforex
niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
ontvangst of transfer van de cursist.
ºº Enforex garandeert de accommodatie van
familieleden of vrienden van de inschreven
cursist niet. Studenten van Enforex hebben
prioriteit bij toewijzing van de beschikbare
accommodatie.
ºº De cursist zal de kosten voor het vervangen van
voorwerpen die hij/zij door achteloosheid of met
opzet heeft kapot gemaakt, betalen.
ºº Als er schade is en niemand er direct voor
aansprakelijk gesteld kan worden, zullen de
kosten voor de reparatie worden verhaald op
de op het moment van de ontstane schade
aanwezige studenten.
ºº Bij Enforex is het respect voor anderen en voor de
regels essentieel om de cursussen probleemloos
te laten verlopen. Als studenten de vastgestelde
regels niet opvolgen kan dat ertoe leiden dat
de betaalde borgsom niet wordt terugbetaald.
Een aantal voorbeelden van gedrag dat ertoe
zou kunnen leiden dat de borgsom niet wordt
terugbetaald zijn: gasten laten overnachten,
lawaai maken, roken in de slaapkamers, feesten
houden, alcohol nuttigen, het gebruik van
verdovende of schadelijke middelen, en elk ander
gedrag dat de directie van Enforex als ongepast
beschouwd.
ºº Bij een ernstige disciplinaire overtreding of
herhaald slecht gedrag behoudt Enforex zich
het recht voor om studenten de toegang tot de
accommodatie te ontzeggen en vervalt het recht
op enige restitutie.
ºº In het hoogseizoen is het mogelijk dat de
gedeelde studentenappartementen en
studentenresidenties worden vervangen door
een ander soort accommodatie, voor dezelfde
prijs.
ºº Wanneer je een 2-persoonskamer (gedeeld met
een andere cursist) reserveert en er geen andere
cursist is met wie je de kamer kunt delen, dan
behouden we het recht voor je kamer te wijzigen
vóór of tijdens je verblijf.
ALGEMENE ANNULERINGEN/WIJZIGINGEN
VAN CURSUSSEN
ANNULERINGEN ENFOREX SCHOLEN
ºº Het totaalbedrag van de cursus dient uiterlijk
4 weken vóór aankomst te zijn betaald. Zo niet,
dan behoudt Enforex zich het recht voor om de
inschrijving van de cursist te annuleren.
ºº De borg van € 210 / $ 250 wordt voor geen
enkele annulering gerestitueerd. Voor
annuleringen gemaakt binnen 6 weken tot
de start, zijn de minimale annuleringskosten
de inschrijfkosten en 2 weken van cursus en
accommodatie.
ºº Voor alle restituties worden onder alle
omstandigheden administratiekosten in rekening
gebracht (minimaal € 65 / $ 90) tezamen met
de standaardkosten voor wijzigingen van
reserveringen (9% + € 210 / $ 250). Restituties
naar aanleiding van te veel betaalde bedragen
zijn onderhevig aan een minimum van € 35
administratiekosten.
ºº Studenten die hun reservering vóór de
aankomstdatum willen annuleren (cursus en/of
accommodatie) dienen Enforex hier schriftelijk
over te informeren per fax, e-mail
enforexnl@enforex.com.
ºº Annuleringen die niet via de hiervoorgemoemde
manieren zijn ontvangen worden niet in
behandeling genomen.
ºº Het voor de cursus/accommodatie betaalde
bedrag wordt in geen enkel geval gerestitueerd
als de cursus is begonnen (behalve wanneer de
annuleringsgarantie van toepassing is).
ºº Voor elke wijziging vóór de aankomstdatum in
je bevestigde boeking (startdata, programma, of
services) wordt € 35 / $ 35 administratiekosten
in rekening gebracht. Wijzigingen na aankomst
(bestemming, school, huisvesting of cursus), zijn

gratis in Costa Rica, Ecuador, Mexico, en Spanje
(afhankelijk van beschikbaarheid en, indien van
toepassing, tegen betaling van het prijsverschil).
Voor alle andere wijzigingen na aankomst van je
bevestigde reserveringen in Spanje en LatijnsAmerika wordt € 210 / $ 250 administratiekosten
in rekening gebracht. Alle wijzigingen zijn
afhankelijk van beschikbaarheid.
ºº Cursusonderbreking: Voor een periode van
maximaal 1 week bij ieder blok van 4 weken,
mits je dit 1 week van tevoren aangeeft (om
de reservering te kunnen behouden, worden
de volledige kosten van de accommodatie in
rekening gebracht, ook tijdens de onderbreking).
In alle andere gevallen wordt voor een
cursusonderbreking € 50 in rekening gebracht en
dient de accommodatie voor de volledige duur
van het oorspronkelijke programma te worden
betaald (afhankelijk van beschikbaarheid).
ºº Enforex is niet verantwoordelijk voor
annuleringen als gevolg van overmacht,
gezondheidsproblemen of persoonlijke
problemen.
PARTNERSCHOLEN EN ANNULERINGEN DOOR
DERDEN
ºº Deelnemers die hun cursus Spaans en Stage- of
Vrijwilligersprogramma bij scholen van IEG
in Spanje of Latijns-Amerika, of cursussen bij
partnerscholen in Latijns-Amerika tot 4 weken
voor de begindatum van de cursus annuleren
worden € 500 / $ 600 annuleringskosten in
rekening gebracht. Als de cursus binnen 4
weken voor de verwachte begindatum wordt
geannuleerd dan wordt het volledige bedrag in
rekening gebracht. Voor annuleringen van een
privéappartement of hotelreserveringen zullen
geen restituties worden gedaan, of kredieten
worden uitgegeven (voor het aanschaffen van
andere producten).
ANNULERING ZOMERKAMP IN
STUDENTENRESIDENTIE
ºº Voor bevestiging van een reservering die minder
dan 4 weken voor aankomst is gedaan dient het
totale bedrag op het moment van reservering te
worden betaald.
ºº Voor annuleringen van zomerkampen die minder
dan 4 weken voor aankomst worden gedaan
worden € 850 annuleringskosten in rekening
gebracht.
ºº Bij annuleringen vanaf één week voor aankomst
en tijdens het verblijf is geen restitutie mogelijk.
PREMIUM ANNULERINGSGARANTIE
Als je annuleringskosten wilt vermijden, en zonder
opgaaf van reden wilt kunnen annuleren, raden we
je aan om onze annuleringsgarantie te contracteren,
waarvan de kosten 9% van de totaalsom zijn. Deze
garantie dient direct na boeking voldaan te worden
en dekt elke reden voor annulering. Je kunt het
gehele of een deel van het programma annuleren.
VOORWAARDEN ANNULERINGSGARANTIE
ºº De annuleringsgarantie is alleen geldig vanaf de
aankomstdatum van de cursist.
ºº Voor eventuele terugbetaling worden
de kosten van de verzekering zelf en 9%
administratiekosten in rekening gebracht
(minimaal € 65 / $ 90).
ºº Als annulering door de student uiterlijk op
woensdag plaats vindt, worden de kosten van de
cursus en de accommodatie van de week waarin
de annulering plaatsvindt in rekening gebracht.
In alle ander gevallen worden de week waarin de
annulering plaatsvindt en de daarop volgende
week in rekening gebracht.
ºº De annuleringsgarantiekosten worden niet
terugbetaald.
ºº Annuleringen dienen schriftelijk, per mail te
worden verzonden aan seg@iegrupo.com
De per e-mail verzonden annulering is alleen
geldig wanneer er een bevestigingsmail door
betrokkene van de organisatie is ontvangen. De
dag volgend op de datum nadat de bekendmaking
van de annulering is ontvangen wordt als de
officiële datum van de annulering gezien. De
restitutie zal binnen 30 dagen worden uitgekeerd
aan de betrokkene.
ºº De annuleringsgarantie is alleen geldig als het op
het moment van inschrijving is ondertekend en
volledig is betaald.
ºº Studenten die een visum hebben verkregen
via Enforex kunnen de annuleringsgarantie
afsluiten. Er kan echter alleen aanspraak worden
gemaakt op de annuleringsgarantie wanneer
de betrokkene een bewijs kan overleggen dat
hij/zij het land waar de cursus gevolgd weer
heeft verlaten. In dit geval wordt 20% van
het te restitueren bedrag ingehouden zijnde
administratiekosten.
ºº Alleen geldig voor Spanje; Guanajuato, Oaxaca,
Playa del Carmen in Mexico; Quito in Ecuador en
Santo Domingo de Heredia in Costa Rica.

Vanaf 1989

NUTTIGE INFORMATIE
VISA VOOR SPANJE
ºº Burgers van landen die deel uitmaken van de
Europese Unie hebben geen visum nodig voor
Spanje.
ºº Studenten die uit andere landen komen dienen
bij de dichtstbijzijnde Spaanse ambassades
of consulaten informatie in te winnen over de
vereisten voor het verkrijgen van een Visado
(Visum). De certificaten die de inschrijving voor
een cursus Spaans bij Enforex accrediteren en
bevestigen kunnen alleen worden ondertekend,
verzegeld en verstuurd door personen die
door Enforex zijn geautoriseerd. Zij kunnen
niet verantwoordelijk worden gehouden voor
afgewezen visumverzoeken, omdat deze
certificaten geen officiële geldigheid hebben,
maar slecht als een bevestiging van een aan één
van onze scholen te volgen cursus is. Dergelijke
documenten worden alleen afgegeven voor
de duur van de oorspronkelijk door de cursist
gereserveerde cursus. Enforex stuurt, volledig
kosteloos, aan alle studenten die dit verzoeken de
volgende documenten (mits het totaalbedrag van
het programma is betaald):
ºº Bevestiging van het door de cursist gekozen
programma.
ºº Factuur voor het totaalbedrag van het
desbetreffende programma (cursus +
accommodatie).
ºº In het geval de cursist de originele documenten
nodig heeft zal Enforex deze toesturen en de
verzendkosten aan de cursist doorberekenen.
ºº Als de cursist het visum wordt geweigerd dan
brengt Enforex € 310/ $ 350 en eventuele extra
kosten in rekening. De cursist dient Enforex
het formele bewijs (het originele document)
van de weigering van het visum tonen om de
terugbetaling te kunnen ontvangen. Als Enforex
dit document niet ontvangt zal 100% van de
totale kosten van het programma in rekening
worden gebracht.
ºº Voor elke restitutie van Enforex wordt 9% van
het te restitueren bedrag ingehouden als zijnde
administratiekosten (minimaal € 65 / $ 90).
OPTIONELE VERZEKERING
ºº De studenten zijn niet verzekerd voor
ziektekosten, ongelukken, verlies van persoonlijk
eigendommen (in de accommodatie, in het
klaslokaal of daarbuiten). Enforex raadt je aan
om een optionele verzekering af te sluiten. Deze
verzekering is beschikbaar voor alle studenten.
TRANSFER SERVICES
ºº Vluchtgegevens (plaats, datum, aankomsttijd en
vluchtnummer) dienen ten minste een week voor
aankomt schriftelijk te worden doorgegeven.
Zoniet, dan kan Enforex niet verantwoordelijk
worden gesteld voor de transfer van de cursist en
is er geen restitutie mogelijk.
ºº Als de cursist de transfer minder dan een week
voor aankomst annuleert dan is er geen restitutie
mogelijk van het door hem/haar voor deze
service betaalde bedrag.
ºº In geval van vertraging of wijzigingen van
de vluchtgegevens zonder voorafgaande
kennisgeving kan Enforex niet verantwoordelijk
worden gesteld voor de transfer van de cursist en
is er geen restitutie mogelijk.
FEESTDAGEN
ºº Kijk voor je reis naar Spanje te reserveren op
onze website
www.enforex.com/holidays-spain.html voor de
meest recente informatie over feestdagen.
ºº Uitgevallen lessen i.v.m. nationale en lokale
feestdagen worden niet ingehaald of vergoed.
Als er in dezelfde week (maandag t/m vrijdag)
2 feestdagen vallen, dan worden de lessen van
1 dag ingehaald of een 20% korting zal worden
toegepast op de corresponderende weekprijs
voor een programma van 1-2 weken. Wanneer
de cursist de korting wil ontvangen, dient dit
bij inschrijving te worden vermeld. Privélessen
worden altijd ingehaald.
OVEREENKOMST
Door ondertekening van het inschrijfformulier
of door betaling van de programmakosten
accepteert de cursist alle hierboven beschreven
voorwaarden. Indien de prijzen van de
accommodatie buiten de macht van Enforex
om worden verhoogd dan brengt Enforex
de cursist hier direct van op de hoogte. Deze
prijslijst vervangt de vorige prijslijst en is geldig
van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 voor
alle programma’s die tussen deze twee data
plaatsvinden. Enforex is niet verantwoordelijk
voor type- en/of drukfouten in deze brochure.
In augustus 2018 geprint en onderhevig aan
wijzigingen. Bezoek onze website voor de meest
actuele versie:
www.enforex.com/prices/prices.pdf

www.enforex.com

Member door
of / accredited
by:
“Wij veranderen het leven van mensen,
ze te verwijzen
naar de Spaanse cultuur.”

Bildungsurlaub

Spaans in de Spaanse wereld
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Campussen in Spanje
Alicante | Barcelona | Cádiz | Granada | Madrid | Málaga
Marbella | Salamanca | Sevilla | Tenerife | Valencia

21 Bestemmingen in Latijns-Amerika
Argentinië | Bolivia | Chili | Colombia | Costa Rica | Cuba
Dominicaanse R. | Ecuador | Guatemala | Mexico | Peru | Uruguay

8

Internationale Zomerkampen
Barcelona | Madrid | Málaga | Marbella
Salamanca | Valencia

VOLG ONS
@enforex
@enforex_school
@enforex
enforexschools

Hoofdkantoor Spanje

Enforex Nederland

Gustavo Fernández Balbuena, 11 Parkstraat, 6
28002 Madrid | Spanje
3061 BD | Rotterdam
T. +34 91 594 37 76
info@enforex.com

www.enforex.com/spaans

T. 010 226 09 58
enforexnl@enforex.com

