ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS ZILVERSTROOM VAN EDELSMID INGEBORG DE GROOT
Zilverstroom:
Onder deze naam geeft Ingeborg de Groot een aantal verschillende workshops edelsmeden. Het betreft workshops van
zowel een halve dag als een hele dag.
Inhoud algemene voorwaarden:
Elke deelnemer wordt verwacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze algemene voorwaarden.
Inschrijving en geplande data:
Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Als u het aanmeldformulier heeft ingevuld en
ondertekend en bij mij heeft ingeleverd, dan is uw aanmelding definitief. Indien u een datum voor een workshop heeft
uitgekozen die vol is of niet doorgaat, kunt u daar geen rechten aan ontlenen. Ik kan u in dit geval een alternatieve
datum aanbieden.
Lesgeld en betaling:
Het lesgeld is inclusief 21% BTW. Hierin is, koffie, thee inbegrepen en bij een workshop van een hele dag is ook de lunch
in begrepen. Het lesgeld dient geheel te zijn voldaan drie weken voor aanvang van de workshop. U ontvangt hiervoor op
tijd een factuur. Betaling dient volledig te zijn gedaan vóór aanvang van de workshop. Het zilver wordt na afloop van de
workshop gewogen en afgerekend. Mail naar info@ingeborgdegroot.nl voor de actuele zilverprijs.
Annulering:
Annulering moet schriftelijk gebeuren. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de workshop is geen lesgeld
verschuldigd. In dat geval zullen € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij annulering vanaf 3 weken
tot 2 werkdagen voor aanvang van de workshop zal de helft van het lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering
vanaf 2 werkdagen voor of annulering na de aanvangsdatum van de workshop is het volledige lesgeld verschuldigd.
Het atelier:
o Er mag niet worden gerookt in het atelier.
o Tijdens de pauze dient u in principe in het atelier te blijven.
o In geval van verdwijnen en/of beschadigen van bezitting van de deelnemer, is het risico voor rekening van de
deelnemer.
o De deelnemer is aansprakelijk voor schade die deze door nalatigheid heeft toegebracht aan het atelier en/of de zich
daarin bevindende goederen.
Veiligheid:
o Tijdens de workshop worden eenvoudige richtlijnen gegeven om veilig te werken. U dient zich hier voor uw veiligheid
en die van anderen ook aan te houden.
o U bent voor eigen risico aanwezig in het atelier en dient zelf maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen of
om u te verzekeren.
o Voor of tijdens de les is alcohol verboden (veiligheid voor uzelf en anderen).
o Bij gebruik van bepaalde medicijnen wordt het afgeraden om met gevaarlijke gereedschappen en machines te werken.
Laat voor de workshop weten of u medicijnen gebruikt die van invloed zijn op uw concentratie.
Voorbehoud:
Het recht wordt voorbehouden om een workshop uit te stellen indien er te weinig inschrijvingen zijn of in geval van
force majeur voor de cursusgever. In dat geval wordt of een alternatieve datum met u overeengekomen.
AVG: klik hier voor info.
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