
Atelier Mariëtte Koevoets

Algemene voorwaarden
Geldend sinds 28-2-22

1. Alle gereedschappen die aanwezig zijn in het atelier, blijven
eigendom van het atelier en worden niet uitgeleend.

2. In het atelier bevinden zich chemische stoffen en apparatuur wat
schadelijk kan zijn voor de gezondheid en/of letsel kan veroorzaken.
Deelnemen aan een cursus of opleiding is voor eigen risico.

3. Materialen of gereedschappen besteld in het atelier, zijn pas
eigendom na betaling. Alle bestelde materialen moeten worden
afgenomen en kunnen niet retour.

4. In het atelier zijn persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig.
Deze dienen bij risicovolle handelingen gebruikt te worden. Schade
aan eigendommen van de deelnemer aan de cursus of opleiding zijn
voor eigen risico en kan het atelier niet aansprakelijk voor worden
gesteld.

5. Betaling van het lesgeld dient per factuur 1 dag voor de eerste les te
zijn voldaan door middel van een bank overschrijving. Zonder
betaling kan er geen les worden gevolgd.

6. De betalingen van de opleiding en cursussen dienen in 1 keer te
worden voldaan.

7. Tussentijds kan de cursus of opleiding niet beëindigd worden met
restitutie van het lesgeld.



8. Indien de cursist of leerling van de opleiding verhinderd is wegens
omstandigheden dient dit uiterlijk 24 uur van te voren gemeld te
worden. Verzuimde afspraken die niet minstens 24 uur tevoren op
een werkdag zijn afgemeld, worden doorberekend. Bij op tijd
afmelden kunnen er in overleg 2 lessen worden ingehaald voor de
cursus edelsmeden. Voor de opleiding zijn er 5 lessen in te halen.
Bij onverwachts verzuim wegens ziekte, zijn inhaallessen
bespreekbaar.

9. Alle vakanties die op cursus of opleidingsdagen vallen die door
Mariëtte Koevoets zijn ingepland kunnen aan het einde van de
cursus of opleiding worden ingehaald.

10. Elke deelnemer aan de cursus of opleiding is verplicht om gevoelige
informatie binnen het atelier voor zich te houden en niet aan derden
te verstrekken.


