ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUS ILLUSTREREN BIJ MARGO BOUWHUIS

1. Algemeen
Margo Bouwhuis is gevestigd te Heiloo, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 32149044.
2. Inschrijving
Inschrijving voor de cursus geschiedt schriftelijk door aanmelding via de website van Artiance of direct via
Margo Bouwhuis.
In je aanmelding dien je jouw naam, adres en contactgegevens te vermelden.
Na inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail waarna de inschrijving definitief is.
De inschrijving verplicht tot betaling van het cursusgeld. Door de betaling verklaar je je akkoord met de
algemene voorwaarden.
3. Betaling
Het cursusgeld dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste les te zijn bijgeschreven op de rekening
van M.G. Bouwhuis. Zodra de betaling van het cursusgeld is ontvangen ontvang je een bevestiging en
indien gewenst een factuur.
4. Annulering/verhindering door deelnemer
Annulering van de inschrijving kan alleen per e-mail. Tot de uiterlijke betaaldatum wordt het gehele
cursusbedrag teruggestort. Bij annulering na deze datum vindt geen restitutie plaats.
Indien je verhinderd bent bij een les aanwezig te zijn, door ziekte of anderzijds, kan geen restitutie van het
lesgeld verleend worden.
Bij langdurige ziekte (meer dan 1 maand) heb je recht op teruggave van het lesgeld over de ziekteperiode.
Voorwaarde hierbij is dat je een doktersverklaring dient te overleggen.
Je kunt je afmelden per email, telefonisch of via WhatsApp.
Voor telefonische informatie of overleg kun je bellen met Margo op nr. 06-455874400.
5. Annulering/verhindering door Margo Bouwhuis
Margo Bouwhuis is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de cursus te annuleren. Een eventuele
annulering zal je uiterlijk 6 dagen voor aanvang van de cursus per e-mail medegedeeld worden.
Margo Bouwhuis is gerechtigd bij ziekte de aangeboden les te annuleren. Bij annulering wordt in overleg
de les verplaatst naar een andere datum of, in het uiterste geval, geannuleerd waarbij je het lesgeld van de
niet gegeven les krijgt terugbetaald.
6. Aansprakelijkheid
Margo Bouwhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade/ongelukken/letsel en/of verdwijningen
van eigendommen en goederen van deelnemers tijdens haar activiteiten.
Tijdens de cursussen wordt soms gewerkt met materialen (verf, inkt of lijm) die kunnen afgeven op kleding
of spullen. Margo Bouwhuis is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal
eventuele schade derhalve niet vergoeden. Je dient er zelf aan te denken om bij dergelijke materialen een
schort of oude kleding aan te trekken.
7. Overig
Al het cursusmateriaal en eventueel aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen
niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden
gemaakt. Het is deelnemers niet toegestaan opnamen in beeld en/of geluid van een les te maken.
Mogelijk worden er tijdens de lessen foto’s gemaakt door Margo Bouwhuis of een fotograaf. Deze foto’s
zijn bedoeld voor publicitaire doeleinden, zoals de website, social media of brochures. Laat het mij
schriftelijk weten als je bezwaar hebt tegen publicatie.
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