ALGEMENE VOORWAARDEN De Zilverij
Voorwerp en toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen enerzijds de fysieke of
rechtspersoon die de diensten bij De Zilverij bestelt, in eigen naam of voor rekening van derden,
zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “de cursist” genoemd) en anderzijds

De Zilverij (met maatschappelijke zetel te Schalbroekstraat 22, 3560 Lummen - BE0893 254 093,
hierna “De Zilverij” genoemd) of desgevallend enige andere rechtspersoon die in de plaats zou
treden van De Zilverij.
Deelname workshop:
Inschrijven voor een workshop kan zowel telefonisch of via email. De inschrijving is pas definitief
indien:
1. het voorschot is overgemaakt op rekening BE24 3350 1825 4638 (BIC BBRU BE BB)
2. De Zilverij de ontvangst van het voorschot heeft bevestigd via email.

Annuleren workshop:
Annuleren van een workshop kan gratis tot 2 weken voor aanvang van de workshop. Er zijn 3
mogelijkheden, nl.:


het voorschot zal dan na afspraak tussen de cursist en De
workshop.



het voorschot zal dan na afspraak tussen de cursist en De Zilverij teruggestort worden op de
rekening van de cursist.
de cursist zoekt zelf, voor aanvang van de workshop, een vervanger en regelen onderling samen
het voorschot want het originele voorschot dient dan voor de vervangende cursist.



Zilverij dienen voor een volgende

In alle andere gevallen vervalt het voorschot en wordt het dus niet terugbetaald aan de cursist.

Aansprakelijkheid:


De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een workshop ligt volledig
bij de deelnemer. De Zilverij is hiervoor in geen enkele zin aansprakelijk.



Materiele schade alsmede persoonlijk letsel als gevolg van onjuist dan wel roekeloos of niet
normaal gebruik van gereedschappen / materialen tijdens de workshops kunnen niet worden
verhaald op De



Zilverij.

Er wordt van de deelnemers verwacht dat de aangegeven veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen opgevolgd worden.

Huisregels:


De minimum leeftijd om deel te nemen aan de workshops is 16 jaar, tenzij de juigdige cursist
wordt begeleid door een betalende volwassen cursist.



Enkel betalende cursisten/klanten kunnen aanwezig zijn tijdens de workshop.



Alles is handwerk, zodat het kan voorkomen dat er iets misgaat. Voordat het werkstuk gebakken
wordt is het immers klei en dus erg breekbaar. Mocht er iets misgaan dan zal dit in overleg
gerepareerd worden tegen minimale kosten.

