
Algemene Voorwaarden PAOT cursusreizen Levkas 

1 Definities 

De organisator voor de PAOT Levkas reizen is  Papierwinkel VOF, Roos van Dekemastraat 29,  3813 MT Amersfoort,  info@papierwinkel.nl,  06-

34214098.  Website : www.papierwinkel.nl/cursus. De vennoten van Papierwinkel VOF zijn M.M. Kruger en R. Versteeg. De cursusreis PAOT Levkas 

vindt plaats in september in Levkas, Griekenland. De datum wordt per cursusreis vastgesteld en gepubliceerd op de website. 

2 Inschrijven 

Inschrijving voor de cursusreis is voorbehouden aan tandartsen, of indien het onderwerp dit toelaat aan in de aankondiging genoemde 

beroepsgroepen. U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden via de site of door per mail of telefonisch een inschrijfformulier 

op te vragen. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld per mail of post gestuurd te worden naar Papierwinkel. U ontvangt een schriftelijke 

bevestiging van de inschrijving. 

3 Betalingsvoorwaarden 

Tezamen met de bevestiging van de inschrijving ontvangt u een voorschotnota die binnen 30 dagen betaald dient te worden. In juli ontvangt u de 

eindnota, die binnen 30 dagen betaald dient te worden. 

4 Annulering 

Na de bevestiging van uw inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd, waarin u kosteloos de overeenkomst kunt annuleren.   Indien een 

overeenkomst wordt geannuleerd na deze bedenktijd, zijn voor de reiziger naast eventueel kosten voor reservering, kosten voor annulering 

verschuldigd. Deze kosten bedragen de volle reissom. Annulering dient schriftelijk te geschieden.  

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het 

vereiste minimum aantal,  zoals vermeld in de publicatie. De opzegging dient binnen  redelijke termijn schriftelijk te geschieden. Een situatie van 

buiten af, bijvoorbeeld een door de overheid erkende oorlogsdreiging, kan leiden tot annulering van de reis. De reeds betaalde cursus- en 

reiskosten zullen binnen 6 weken terugbetaald worden. 

U kunt desgewenst via Papierwinkel een annuleringsverzekering afsluiten bij van Velthuijsen Liebrecht. 

Mocht zich tijdens de studiereis een calamiteit voordoen, zoals onverwachte weersomstandigheden, ziekte van docent(en), schade aan de 

schepen, vertraging in de vliegreis, zal Papierwinkel zich alle moeite getroosten om de reis en cursus doorgang te laten vinden.   

5 Vertrouwelijkheid, privacy en geheimhouding 

Alle schriftelijke informatie die u aan Papierwinkel verstrekt valt onder ons AVG privacyreglement. Dit privacyreglement is te downloaden van de 

site.    

Mondelinge informatie, verstrekt voor en tijdens de cursusreis, wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht. 

6 Copyright / Intellectueel eigendom 

De tijdens de cursus verstrekte hand-out en het boordboek  zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens en na de cursus door de cursist. Het 

copyright hiervan berust bij Papierwinkel.  

De door de docent(en) gebruikte presentaties kunnen tezamen met extra studiemateriaal aan het eind van de cursus op een USB-stick verstrekt 

worden aan de cursist. Het copyright van de presentaties berust bij de docent(en) en voor het andere studiemateriaal bij de schrijver of uitgever 

van het materiaal. Het is de cursist verboden het cursusmateriaal te kopiëren, verspreiden of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de eigenaar. 

Foto’s of video opnames, gemaakt tijdens de cursusreis door deelnemers of organisatie, kunnen aan Papierwinkel verstrekt worden om te 

verspreiden onder de deelnemers. Deze opnames dienen enkel voor eigen privégebruik. Indien deze opnames voor andere doeleinden gebruikt 

worden, dient toestemming gevraagd te worden aan de maker van de opname. 

7 Klachtenregeling 

Klachten over de reis, cursus, organisatie of anderszins kunnen tot een maand na afloop van de reis ingediend worden bij Papierwinkel VOF. Er zal 

getracht worden de klacht binnen 4 weken op te lossen. Mocht een deelnemer van mening zijn dat de klacht niet adequaat opgelost is, dan kan 

hij/zij zich wenden tot advocatenkantoor Smink, Zonnehof 17A. 3811 ND Amersfoort, tel: 033-4892290. Deze zal de klacht behandelen. Hiervoor 

zijn inschrijfkosten verschuldigd van 50 euro. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen 5 werkdagen. Alle correspondentie wordt vertrouwelijk 

behandeld. De uitspraak van advocatenkantoor Smink dient binnen 4 weken gedaan te zijn en is bindend. De bewaartermijn van de klacht bedraagt 

2 jaar.  Voor de deelnemer zijn er aan de klachtafhandeling verder geen kosten verbonden. Op alle handelingen van Papierwinkel VOF is het 

Nederlands recht van toepassing. 

8 Reisvoorwaarden 

De algemene voorwaarden en de reisvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan de inschrijving en dienen bij inschrijving door de deelnemer 

gelezen en ondertekend te worden. 


