ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUS & WORKSHOPS EDELSMEDEN INGEBORG DE GROOT
• Cursussen en workshops edelsmeden:
Deze worden gegeven in het atelier van Ingeborg de Groot en zijn voor zowel beginners als gevorderden. De cursus gaat over het ontwerpen en
vervaardigen van nieuw werk. Workshops bieden de mogelijkheid om bepaalde technieken te leren die niet tijdens de gewone cursus kunnen worden
behandeld. Reparatiewerk komt niet aan de orde.
• Inhoud algemene voorwaarden:
Van elke cursist wordt verwacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze algemene voorwaarden.
• Inschrijven:
Inschrijven betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
Als je het aanmeldformulier hebt ingevuld en ondertekend en bij mij hebt ingeleverd, dan is je aanmelding definitief.
• Lesgeld:
Het lesgeld is inclusief 21% BTW. Hierin is materiaal en gereedschap niet begrepen.
Het lesgeld dient geheel te zijn voldaan drie weken voor aanvang van de cursus. Je ontvangt hiervoor op tijd een factuur. Delen van het lesgeld en
gemiste lessen worden niet terugbetaald of verrekend.
Je betaalt je lesgeld voor 1 seizoen van 10 lessen voor de cursus op maandagavond, dinsdagochtend of woensdagavond.
• Gemiste lessen:
Men kan gedurende één cursusperiode (van 10 lessen) 1 les van 2,5 uur inhalen. Overige gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald, zijn niet
overdraagbaar en kunnen niet worden meegenomen naar een ander cursusperiode.
• Annulering:
Annulering moet schriftelijk gebeuren.
Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd. In dat geval zullen € 30,00 administratiekosten in rekening
gebracht worden. Bij annulering vanaf 3 weken tot 2 werkdagen voor aanvang van de cursus of de workshop zal de helft van het cursusgeld in
rekening worden gebracht. Bij annulering vanaf 2 werkdagen voor of annulering na de aanvangsdatum van de cursus is het volledige cursusgeld
verschuldigd.
• Basispakket en andere gereedschappen en materialen:
Het basispakket bevat, zoals de term al doet vermoeden, de basisuitrusting voor iedere cursist om met de cursus te kunnen beginnen. Het
basispakket wordt via de cursus aangeschaft, zodat iedereen het juiste gereedschap heeft; deze kosten worden aan het begin van de eerste les
verrekend.
Gereedschappen en materialen in aanvulling op het basispakket kun je zelf bij de groothandel aanschaffen. Indien je twijfelt over een aanschaf kun
je advies vragen tijdens de cursus. Diverse fournituren en klein gereedschap zijn altijd op voorraad in het atelier.
• Het atelier:
•
Het atelier is niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de les geopend: eerder komen of langer blijven verstoort de voortgang van de
andere activiteiten in het atelier. Kom dus op tijd!
•
Vijf minuten voor het einde van de les wordt al het gebruikte gereedschap, materiaal en alle andere spullen opgeruimd door de cursisten
zelf.
•
Er mag niet worden gerookt in het atelier.
•
Tijdens de pauze blijf je in het atelier.
•
Naast de gereedschappen van de cursisten zelf, zijn er in het atelier speciale gereedschappen en apparatuur aanwezig.
•
De gereedschappen en apparatuur die gemerkt zijn met rood en groene stippen kunnen door de cursisten gebruikt worden. Alle overige
gereedschappen en apparatuur kunnen alleen na toestemming van mij gebruikt worden.
•
Metaalafval (= vijlsel) wordt opgevangen in het schootsvel: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen vijlsel.
•
Vragen over aanschaf van gereedschap, materialen en over andere vakinhoudelijke zaken alleen tijdens de les.
•
Voordat je een ontwerp gaat uitvoeren moet je eerst met mij overleg plegen.
•
Gereedschap, materiaal en boeken worden niet uitgeleend.
•
In geval van verdwijnen en/of beschadigen van bezitting van de cursist, is het risico voor rekening van de cursist.
•
De cursist is aansprakelijk voor schade die deze door nalatigheid heeft toegebracht aan het atelier en/of de zich daarin bevindende
goederen.
•
Op de inhoud van het naslagwerk (wat speciaal voor deze cursus is geschreven) berust copyright. Verspreiden, kopiëren en gebruik op een
andere cursus of opleiding is verboden. Laat je inspireren door ander werk van edelsmeden / kunstenaars, maar maak gebruik van je eigen
creativiteit: op werk van anderen berust altijd en automatisch auteursrecht.
• Veiligheid:
•
Tijdens de lessen worden eenvoudige richtlijnen gegeven om veilig te werken. Houd je hier ook aan.
•
Je bent voor eigen risico aanwezig in het atelier en dient zelf maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen of om je te verzekeren.
•
Voor of tijdens de les is alcohol verboden (veiligheid voor jezelf en anderen).
•
Bij gebruik van bepaalde medicijnen wordt het afgeraden om met gevaarlijke gereedschappen en machines te werken. Laat voor de les
weten of je medicijnen gebruikt die van invloed zijn op je concentratie.
• Voorbehoud:
Het recht wordt voorbehouden om een cursus / workshop uit te stellen indien er te weinig inschrijvingen zijn.
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