Edelsmeden
Leeuwarden
Algemene voorwaarden cursussen & workshops
Cursusjaar 2017/2018
Inschrijven voor een workshop of cursus betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Tijden en dagen
✓
✓
✓
✓
✓
✓

De Edelsmeden starten vanaf september en eindigen eind juni. Er wordt rekening gehouden met
schoolvakanties dan wordt er geen lesgegeven. Het maximaal aantal cursisten is 8.
In september en januari starten de groepen
De cursussen zijn wekelijks behalve de zaterdagen dan is er alleen op de 1ste en 3de zaterdag les.
De avondlessen zijn van 19:30 tot 22:00 uur op maandag, dinsdag en woensdag. De ochtend lessen
zijn van 9.00-11.30 uur op dinsdag, woensdag en zaterdag van 9.30 – 12.00 uur.
Wanneer de cursus niet vol is, is het mogelijk elk gewenst moment in te stappen en met een cursus
edelsmeden beginnen.
Is de cursus vol dan kom je op een wachtlijst en neem ik contact op wanneer er plek is.

Inschrijven
✓
✓

✓
✓
✓

Inschrijven is alleen mogelijk via het aanmeldformulier op de website
Je aanmelding zal bevestigd en definitief zijn als het cursusgeld in zijn geheel of de eerste termijn een
week voor aanvang van de cursus/workshop voldaan wordt, op Rabobankrekening IBAN NL76 RABO
0356 3221 73 ten name van Centrum Edelsmeden Leeuwarden.
Voor vragen hierover kun je met mij telefonisch overleggen via 06-18656041. Inschrijven betekent dat
je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Je koopt 12, 28 of 35 lessen deze kunnen je volgen tijdens het huidige cursusjaar. Overhevelen naar
een nieuw nieuwe cursusjaar is niet mogelijk.
Voor de 12 lessen cursus geldt dat deze binnen 16 weken moeten worden gevolgd, verspreiden ver
een jaar kan niet. Met uitzondering voor de vaste cursisten van de zaterdagochtend.

Privacy
✓
✓

Gegevens die ingevuld worden door cursisten worden alleen gebruikt voor doeleinden van CENTRUM
EDELSMEDEN LEEUWARDEN. De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
U stemt ermee in dat foto’s die gemaakt worden tijdens de workshop/cursus gebruikt mogen worden
voor promotionele en commerciële doeleinden van SanneS sieraden/ Edelsmeden Leeuwarden zonder
dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

Betaling en tarieven
✓

De cursusbijdrage is:
€ 289,26 voor 12 lessen + 21% btw a €60,74
€ 536,36 voor 28 lessen + 21% btw a €112,63
€578,50 voor 35 lessen + 21% btw a €121,49

= Totaal €350,- (€9,60 per uur excl btw)
= Totaal €649,- (€7,60 per uur excl btw)
= Totaal €700,- (€6,60 per uur excl btw)
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✓

Je inschrijving is definitief wanneer je de cursus hebt betaald (of het 1ste termijn).

✓

Wil je in termijnen betalen dan kan dit in 4 termijnen. Het bedrag wordt dan in verband met
administratiekosten eenmalig verhoogd met €5,00. Deze wordt bij de eerste betaling via de website
direct meegenomen. Hierna ontvang je een machtigingsformulier voor de overige 3 termijnen.

✓ De data & bedragen voor de betaling in termijnen zijn:

✓
✓

Cursusbedrag incl
administratiekosten
Termijnbedrag
overmaken
Eerste termijn
max week voor
aanvang
Tweede termijn

12 lessen
€355,Maandelijks

28 lessen
€654,Tweemaandelijks

35 lessen
€705,3-maandelijks

€ 92,50

€ 168,50

€180,-

€ 87,50

€ 163,50

€175,-

Derde termijn

€ 87,50

€ 163,50

€175,-

Vierde termijn

€ 87,50

€ 163,50

€175,-

Inschrijving verplicht tot betaling van het volledige cursusgeld.
Edelsmeden Leeuwarden is door de belastingdienst verplicht om voor iedereen vanaf 21 jaar 21% BTW
te heffen. Het is afhankelijk van je leeftijd of je BTW bent verschuldigd. Bepalend is je leeftijd op het
moment dat de cursus van start gaat.

Annuleren, uitschrijven en restitutie
✓

Annuleren is mogelijk tot direct na de eerste les. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en is het
volledige lesgeld verschuldigd.
✓ Annuleren kost € 15,-- (administratiekosten), tenzij u meer dan acht dagen voor aanvang van de lessen
annuleert. In dat geval is annuleren kosteloos.
✓ Annuleren en uitschrijven kan alleen schriftelijk.

Restitutie bij lesuitval
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Edelsmeden Leeuwarden garandeert een minimum aantal lessen, overmacht uitgezonderd.
Als het minimum aantal lessen door toedoen van Edelsmeden Leeuwarden niet wordt gehaald,
worden de gemiste lessen ingehaald of gerestitueerd.
Lessen die worden gemist door toedoen van de cursist worden niet gerestitueerd.
Lessen kunnen in overleg tijdens een ander lesmoment ingehaald worden mits er plaats is
De lessen dienen we tijdens het lopende cursusjaar worden ingewisseld en kunnen niet over de
zomervakantie naar het nieuwe seizoen worden meegenomen.
In uitzonderlijke gevallen, waarin sprake is van bijzondere omstandigheden (niet bij verhuizing) kan
Edelsmeden Leeuwarden besluiten om cursusgeld toch te restitueren. Een verzoek daartoe kan alleen
schriftelijk worden ingediend.
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Aansprakelijkheid & Veiligheidsvoorschriften
✓

Een ieder die meedoet aan een cursus of workshop doet dit op eigen risico. Wij zullen er uiteraard
alles aan doen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen doch zijn wij niet aansprakelijk voor
ongelukken, het kwijtraken van geld en of goederen of het stukgaan van kleding.

✓

Je werkt in een werkplaats met machines, vuur en gereedschappen. Het is verstandig om daar met
kleding rekening mee te houden. Dus geen synthetische, losse kleding en lang haar vast dragen. In het
atelier zijn veiligheidsbrillen, katoenen schorten en een lederen schort aanwezig. Wij verwachten dat
de deelnemers de aangegeven veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
Het gebruiken van sommige medicijnen, evenals het gebruik van alcohol, kan het omgaan met
machines onmogelijk maken en is daarom af te raden.

✓

Overmacht
✓

Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de
verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen
,oorlog , oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere
ernstige storingen bij CENTRUM EDELSMEDEN LEEUWARDEN of diens leveranciers.

Geschillen
✓
✓

Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
het Nederlandse recht van toepassing is.
Bij geschillen naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is
volgens de wet bevoegd de rechter in het kanton of arrondissement waarin de verkoper woonachtig
is.

Sint Jacobsstraat 22b, 8911 HV Leeuwarden sanne@edelsmedenleeuwarden.nl www.edelsmedenleeuwarden.nl

