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Voorwaarden inschrijving cursus inleiding in de filosofie 

1. De inschrijving start op zaterdag 15 november en sluit op 1 februari 2023.     

2. Proces 

U kunt de informatie bekijken en inschrijven voor dit thema. U kunt zich inschrijven door het aanklikken van de duidelijk 

aangegeven knop. U wordt dan direct naar het AG-reserveringssysteem geleid. Volg gewoon de aanwijzingen. 

3. Wachtlijst 

Het zou kunnen dat de groep al is volgeboekt. U wordt dan gevraagd of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. U 

hoeft daarvoor niet te betalen. 

Personen op de wachtlijst vullen alsnog openvallende plaatsen in.  Bij grote belangstelling plannen wij een nieuwe 

cursus in het najaar. 

4. Registratie vindt plaats in volgorde van inschrijving. AG-leden hebben daarbij voorrang. 

5. Weinig inschrijvingen. 

Bij te weinig inschrijvingen, minder dan 7 deelnemers, vervalt de cursus en wordt het cursusbedrag teruggestort. 

6. Bevestiging krijgt u voor 7 februari. U wordt dan op de hoogte gebracht van het al of niet doorgaan van de 

introductiegroep. 

7. Kosten 

Er zijn twee categorieën van inschrijvers: AG-leden en belangstellenden. Studenten die in het bezit van een 

collegekaart zijn, vallen onder de categorie ‘belangstellenden, met recht op korting’ en moeten zich als zodanig 

inschrijven. Zij betalen dan hetzelfde als AG-leden. 

De kosten voor deelname aan een groep bedraagt € 70 voor AG-leden en € 100,00 voor belangstellenden.  

Kosten van de maaltijd bij de kennismakingbijeenkomst zijn voor eigen rekening. 

8. Complicaties, bv. in verband met het Corona virus. Mochten er door omstandigheden lessen uitvallen dan worden 

ze later ingehaald. Deze cursus wordt niet online gegeven. 

9. Betalen gaat bij voorkeur via iDEAL binnen het reserveringssysteem. iDEAL: let goed op de aanwijzingen van het 

systeem. Overboeken: vergeet niet om uw eigen naam en de code van de groep aan te geven. 

Ondervindt u problemen bij het inschrijven, mail dan naar filosofie@ag-eindhoven.nl 
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