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Algemene voorwaarden
Door je aan te melden voor een activiteit 
bij Creatief met aARTs verklaar je akkoord 
te gaan met onderstaande voorwaarden;

Inschrijven, betaling en annuleren
Je kunt je telefonisch of per e-mail 
aanmelden voor een workshop. Na 
ontvangst van het volledige cursusgeld 
ben je verzekerd van deelname aan de 
workshop van je keuze. Na betaling wordt 
je workshopdatum definitief vastgezet in 
de agenda.

Maak je betaling over naar onze 
bankrekening onder vermelding van je 
naam en de datum van de workshop of 
het feestje.

Je dient altijd voor tenminste 6 personen 
te betalen, ook bij minder deelnemers. 
Uitgezonderd van de workshops waar je 
los op in kunt schrijven

Ben je verhinderd laat het ons svp op tijd 
weten. Bij annulering korter dan 3 weken 
vóór aanvang van de gekozen workshop 
zijn wij helaas genoodzaakt de helft van 
het bedrag in rekening te brengen, i.v.m. 
gemaakte kosten. 

Voor workshops of feestjes die door 
calamiteit afgezegd worden (dit telt voor 
beide kanten) zullen we in overleg een 
andere datum kiezen. 

Bij annulering van een workshop binnen 
een week voor, of op de dag zelf, kun je 

kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
• We plannen de workshop 
 in op een andere datum 
• Je ontvangt een tegoedbon 

Uiteraard is het mogelijk om zelf voor 
een plaatsvervanger te zorgen, zodat de 
workshop door kan gaan.

Ben je zonder afmelding niet aanwezig 
tijdens de workshop of het feestje, dan 
vervallen bovenstaande opties.

Overige
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schade aan kleding. Wij 
adviseren bij workshops waarbij gewerkt 
wordt met lijm en verf etc. zelf rekening 
te houden met je kledingkeuze.

Creatief met aARTs aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor geleden 
schade die voortkomt uit het volgen van 
een workshop/feestje.

Creatief met aARTs heeft recht om 
gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen 
doeleinden zoals bv. plaatsing op de 
website. (Indien je vooraf aangeeft niet 
op internet te willen, houden wij hier 
uiteraard rekening mee).

Wij behouden ons het recht voor om 
informatie op de website tussentijds te 
wijzigen.


