Informatie Nederlandse Taal lessen:
1. De groepslessen worden verzorgt door Stichting Dunya.
2. Het lesgeld is € 25,- per maand (2 lessen per week) en dient vooraf elke maand betaald te worden
op rekening: NL 18 ABNA 0466812639 t.n.v. Stichting Dunya te Vlissingen.
Inschrijfgeld éénmalig € 10,Bij uw betaling vermelden: Lesgeld …….. ……. (maand) en uw voornaam en achternaam.
3. Ook gedurende de schoolvakanties is cursusgeld verschuldigd, behalve in de zomervakantie.
In geval van afwezigheid door ziekte of andere vakanties: Meld dit tijdig bij uw docent.
Voor de door ziekte of vakantie gemiste lessen is geen restitutie mogelijk.
4. Wilt u stoppen met de lessen? Meld dit dan via het mailadres: cursus@stichtingdunya.nl
Tot de datum van afmelding bent u cursusgeld verschuldigd.
5.Boekenlijst:
De docent zal u laten weten welk cursusboek u nodig heeft.
Dit boek kunt u bestellen via www.bol.com of zelf kopen bij Boekhandel ’t Spui in Vlissingen
Voor praktische vragen over groepslessen en betaling van de lesgelden neemt u contact op met:
De coördinator: Jan van Heese, tel. 06-51 40 50 96
Mail: info@lacanonica.nl
Secretaris: Janny Berg, tel. 06-40 39 30 34
Mail: info@stichtingdunya.nl
Voorzitter: Sandra de Ridder,
Mail: sandra@stichtingdunya.nl
Penningmeester: Fred de Bree,
Mail: fredbree@zeelandnet.nl
U kunt deelnemen aan de groepslessen wanneer het ingevulde en ondertekende formulier is
opgestuurd naar of ingeleverd bij Stichting Dunya. Of doormailen naar: cursus@stichtingdunya.nl
Nieuwe deelnemers starten bij voorkeur aan begin van een nieuwe maand.
Wanneer de groepen vol zitten, komt u op de wachtlijst. Er wordt contact met u opgenomen als er
weer plaats is.
Dunya heeft ook een website: www.stichtingdunya.nl en een facebook pagina
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Samen sterk door ontmoeting

