
Beste (ouder van een) leerling van BplusC, 
 
De beperkende Corona maatregelen, die sinds 14 maart jl. door de overheid zijn 
afgekondigd, hebben de lessen bij BplusC in meer of mindere mate beïnvloed.  
BplusC heeft haar uiterste best gedaan de lessen in aangepaste vorm doorgang te laten 
vinden en de overlast voor jou als (ouder van een) leerling zoveel mogelijk te beperken.  
 
Het is in het overgrote deel van de lessen gelukt een kwalitatief goed, online alternatief te 
bieden. Natuurlijk is dat voor leerlingen en docenten niet zo leuk als een live les, maar in 
deze situatie van overmacht wel een prima alternatief. We willen al onze leerlingen 
bedanken voor jullie flexibiliteit en steun in deze lastige tijden!  
 
Helaas zijn er ook enkele lessen uitgevallen, bijvoorbeeld omdat een online alternatief door 
de aard van de lessen niet mogelijk was. De Corona crisis is een situatie van overmacht. Als 
door overmacht geen les kan worden gegeven, hoeft er geen les- of abonnementsgeld 
worden terugbetaald.  
 
Desondanks willen we iets terug doen voor die leerlingen, voor wie de lessen zijn uitgevallen 
en die we geen online alternatief hebben kunnen bieden.  
 
Jij bent een van die leerlingen. Daarom bieden we jou een voucher aan, die recht geeft op 
een korting op een BplusC cursus naar keuze in lesseizoen 2020-2021. Het bedrag van de 
korting komt overeen met de waarde van de gemiste lessen. 
Dit mag dezelfde cursus zijn waarvan je dit lesseizoen wat lessen hebt gemist, maar ook 
een van de vele andere cursussen die BplusC aanbiedt. Je mag er ook iemand anders blij 
mee maken en de voucher cadeau doen aan iemand die wel een opkikker kan gebruiken. 
De mogelijkheden zijn eindeloos!  
 
Jouw vouchercode is:  ………………… 
Ter waarde van:  € …….. 
 
Het complete cursusaanbod vind je op onze website www.bplusc.nl/cursussen. Als je advies 
of hulp nodig hebt bij je keuze zitten onze collega’s van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur voor je klaar aan de telefoon (0900 23 23 000). Je kunt je vraag ook per mail 
stellen via: cursus@bplusc.nl. 
 
We verheugen ons erop van je te horen! 
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Voorwaarden BplusC voucher: 
- het verschuldigde lesgeld voor lesseizoen 2019-2020 is volledig voldaan  
- de lessen zijn op initiatief van BplusC komen te vervallen ten gevolge van de beperkende  
  Coronamaatregelen 
- er is geen online alternatief geboden voor de vervallen lessen 
- eenmalig te gebruiken voor een BplusC cursus naar keuze in het lesseizoen 2020-2021 
- overdraagbaar 
- de voucher vervalt bij stornering van lesgeld voor lesseizoen 2019-2020  
 
 
 
 
 
 
 


