Algemene voorwaarden van HET ZAANSCH KLUSHUIS

*

Deze voorwaarden hebben betrekking op de cursussen van
Het Zaansch Klushuis. De woorden curus en workshop worden door
elkaar heen gebruikt. Met ‘hij’ bedoelen we uiteraard ook ‘zij’.

*

Een inschrijving voor de workshops geschiedt via de website
www.hetzaanschklushuis.nl. Men ontvangt van deze inschrijving een
bevestiging. Hierna dient per ommegaande het cursusgeld voldaan te
worden. De inschrijving is pas geldig als het cursusgeld is voldaan.

*

Het Zaansch Klushuis levert de betaalde workshop.

*

Een workshop gaat ook daadwerkelijk door bij minimaal 3
inschrijvingen.

*

Maximaal aantal cursisten per workshop is 6 tot 8; dit is afhankelijk
van wat voor soort workshop het is.

*

Materialen zijn bij het cursusbedrag inbegrepen tenzij anders vermeld.

*

Thee en koffie zijn bij het cursusgeld inbegrepen.

*

Bij afzeggen tot een maand voor aanvang van de workshop wordt het
volledige bedrag teruggestort minus € 15,- administratiekosten. Wordt
er korter dan een maand voor aanvang afgezegd dan volgt restitutie
van 50 % van de cursussom minus 15 % administratiekosten.
Afmeldingen die worden gedaan 36 uur of korter voor aanvang van de
workshop hebben GEEN recht op restitutie.

*

Bij afmelding door ziekte volgt restitutie van het cursusgeld minus
€ 15,- administratiekosten en na overhandiging van een
doktersverklaring.

*

Er volgt geen restitutie voor niet afgenomen workshops anders dan
hierboven reeds beschreven.

*

Als Het Zaansch Klushuis een workshop moet afzeggen volgt
vanzelfsprekend restitutie van het volledige bedrag. Ook bij ziekte van
de cursusleider volgt restitutie van het betaalde cursusgeld.

*

Het Zaansch Klushuis is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte
items, een ieder draagt zelf de zorg voor zijn/ haar spullen. Tevens is
Het Zaansch Klushuis niet verantwoordelijk voor letsel opgelopen
tijdens een workshop.

*

Een cursist mag alleen dan met gereedschap en/of machines aan het
werk als hij daarvoor toestemming heeft gekregen. En gebruikt de
eventueel geleverde beschermingsmiddelen.

*

Opzettelijke vernielingen worden in rekening gebracht.

*

Wij gaan op vriendelijke en respectvolle wijze met elkaar om.
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