Algemene voorwaarden Art Studio Linda
Geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 71859845;
geldend voor alle overeenkomsten vanaf 21 april 2017. Indien u met ons een samenwerking aangaat
of zich inschrijft, aanmeld voor een cursus, opleiding, workshop, gaan wij ervan uit dat u deze
voorwaarden kent en ervan op de hoogte bent.
Algemene Voorwaarden
ALGEMEEN
1. Bij inschrijving, na een intakegesprek, verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2. Zodra de inschrijving is geschied is een overeenkomst met ART Studio Linda tot stand gekomen
waarna, met wederzijds akkoord bevinden, een factuur volgt.
3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de site vermelde activiteit(en).
4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van ART Studio Linda, zowel direct als indirect, is de deelnemer
aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en
gebouwen van zowel ART Studio Linda als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen
sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
7. ART Studio Linda is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van
haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.
8. Aan eventuele certificaten, uitgaande van ART Studio Linda zijn geen wettelijke bevoegdheden
en/of rechten verbonden.
INSCHRIJVEN
1. Aanmelden is mogelijk via onze website, www.artsudiolinda.nl en/of telefonisch. In beide gevallen
volgt er een intakegesprek met Linda.
2. Het is niet mogelijk een plek in een korte cursus, basisopleiding masterclass of dagopleiding
voorwaardelijk te reserveren.
3. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
4. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
5. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van ART Studio
Linda.
6. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
7. Gemiste lessen kunnen, in principe en na overleg, dezelfde of daaropvolgende week nog worden
ingehaald, er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
8. Doorgaans houden we bij de lessen rekening met de – door de provincie geadviseerde
vakantieperiodes.
BETALEN
1. Betaling bij ART Studio Linda gebeurt bij inschrijving, vooraf aan de cursus, na het ontvangen van
je factuur.
2. Bij blijvende (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerdergenoemde
overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsplicht van de deelnemer.
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ANNULERING
1. Bij annulering blijft de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld.
2. Bij het staken van de cursus blijft de betalings- verplichting van het volledige lesgeld. Ook als het
lesgeld in termijnen wordt betaald.
ANNULERING EN WIJZIGINGEN VANUIT ART Studio Linda
1. Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren. Je krijgt
hierover zo spoedig mogelijk bericht.
Uiterlijk binnen vijf werkdagen na annulering vanuit ART Studio Linda wordt het lesgeld
gerestitueerd.
Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt
geen bericht aan de deelnemers verzonden.
DEELNEMERS
1. Maximum 24 deelnemers per docent tenzij de website dit anders vermeld. In incidentele gevallen
kan worden besloten om van het maximumaantal deelnemers af te wijken. In de praktijk ligt het
aantal deelnemers lager als het hierboven genoemde maximum.
PLAATSING
1. Indien er geen plaats meer is voor de cursus van jouw keuze kan je ons een bericht sturen.
Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van de inschrijving.
GEEN LESSEN
1. Er zijn geen lessen tijdens de feestdagen en schoolvakanties. We volgen regio Noord-Nederland.
LESUITVAL
1. Als een docent ziek is, wordt afhankelijk van het moment van melding en van de beschikbaarheid
van een collega, een vervanger gezocht. De cursus gaat altijd door, zodat er zelfstandig (zonder
docent) gewerkt kan worden.
2. Bij de lessen waar er naar model gewerkt wordt kan het voorkomen dat een model zich ziekmeldt.
Afhankelijk van het tijdstip van melding en de aard van de lessen wordt een vervanger gezocht. Als
dit niet mogelijk is gaat de les door met een aangepast programma.
3. Bij de door het KNMI afgegeven weeralarm code rood voor de regio vervallen alle lessen.
4. In alle voorgaande gevallen vindt geen restitutie, c.q. compensatie van lesgelden of lessen plaats.
STUDIEMATERIAAL
1. Het cursusgeld is exclusief de kosten voor benodigde teken/schildermaterialen.
GEGEVENSBESCHERMING
1. Alle door jou aan ons verstrekte gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Zie
onze privacyverklaring.
DISCLAIMER
1. ART Studio Linda kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte
schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.
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