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ALGEMENE VOORWAARDEN DE VILTSCHUUR 

 

 

INSCHRIJVING 
Na inschrijving voor een workshop, mondeling, telefonisch of online, verklaar je je akkoord met de 
algemene voorwaarden en de betalingsplicht. Je inschrijving is persoonsgebonden. Wanneer de 
cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betaling plichtig. De minimumleeftijd voor 
deelname is 12 jaar. Je inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag van de 
workshop. 
 
LESGELD 
Het lesgeld is afhankelijk van de betreffende workshop en staat vermeld bij de workshopinformatie 
op de website. 
Het lesgeld dient direct na aanmelding voor een workshop te worden overgemaakt. Pas na betaling 
van het lesgeld is je deelname aan een workshop definitief. 
 
AFMELDEN EN INHALEN 
Afmelden voor een workshop is mogelijk tot twee weken (14 dagen) voor aanvang van de workshop. 
Je krijgt dan het volledige bedrag voor de workshop terugbetaald.  Meld je je op een later moment 
af, dan kun je alsnog het lesgeld terug ontvangen door zorg te dragen voor een vervangende 
deelnemer.  
 
OVERMACHT  
Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, 
waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. In geval van overmacht 
behoudt opdrachtnemer het recht om het aangeboden programma te wijzigen, verzetten of in het 
uiterste geval te annuleren. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is een gemaakte afspraak af te 
zeggen, zal er een passende oplossing worden geboden. Bij definitieve annulering door overmacht bij 
de opdrachtnemer ontvangt u volledige restitutie van de vooruitbetaalde gelden. 
 
AANSPRAKELIJKHEID DEELNEMERS 
Bij beschadiging van bezittingen van De Viltschuur door de deelnemer, worden de kosten verhaald 
op de deelnemer. 
 
AANSPRAKELIJKHEID DE VILTSCHUUR 
De Viltschuur kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van 
workshops door overmacht. 
 
De Viltschuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het 
volgen van een workshop. 
 
Deelname aan alle activiteiten van De Viltschuur is geheel voor eigen risico. De Viltschuur kan  niet 
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel opgelopen in het pand van De Viltschuur. 
 
 
 


