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Algemene Voorwaarden
Duur van de cursus.
Dé Beeldhouwschool onder de Bogen biedt een cursist die ingeschreven staat bij een cursus Beeldhouwen in Steen,
per kalendermaand 4 beeldhouwlessen van 2,5 uur per week aan.
De cursus wordt, zonder opzegging door één der partijen, steeds automatisch verlengd met een kalendermaand.
De betalingsplicht blijft zolang de cursist staat ingeschreven, ook bij absentie.
Inhalen van gemiste les.
De Beeldhouwschool biedt als service de mogelijkheid een gemiste les in te halen als dit 24 uur voor de les is gemeld.
Na overleg met de docent kan de les binnen een maand worden ingehaald in een andere les van dezelfde docent.
Inhalen is niet mogelijk tijdens extra lessen, workshops of na het beëindigen van de cursus.
Opzeggen van de cursus.
De cursist kan de cursus met in achtneming van de opzegtermijn van één kalendermaand, op elk moment opzeggen.
De cursist dient dit persoonlijk te melden bij zijn docent vóór de eerste dag van de opzegtermijn.
De docent stuurt binnen een week per mail een bevestiging van de opzegging.
Na afloop van de opzegtermijn vervalt de betalingsverplichting.
Het recht op een cursusplek vervalt na één maand afwezigheid zonder bericht én zonder betaling.
De betalingsplicht over de ingeschreven periode en de kalendermaand opzegtermijn blijven van kracht.
Verzuim i.v.m. ernstige gezondheidsproblemen.
Bij ernstige gezondheidsproblemen van de cursist, waardoor deelneming aan de lessen voor een langere periode niet mogelijk is, dient
er z.s.m. contact te worden opgenomen met de docent, zodat kan worden overlegd over de voortzetting dan wel stopzetting van de
cursus. Ook dan blijft de gewone opzegtermijn van 1 kalendermaand van kracht.
De cursist dient na het beëindigen van de cursus zorg te dragen voor de verwijdering van zijn/haar werkstukken, stenen,
gereedschappen e.d. Deze worden 4 weken na het beëindigen van een cursus zonder toestemming vooraf, verwijderd.
Open Werkplaats.
Voor cursisten van dé Beeldhouwschool is het mogelijk om naast het volgen van een cursus, wanneer de ruimte niet bezet is voor
andere activiteiten, gebruik te maken van de Open Werkplaats.
De docent verstrekt desgewenst informatie over de voorwaarden.
Werk gemaakt tijdens de lessen.
Beelden die gemaakt zijn in dé Beeldhouwschool zijn bedoeld voor het plezier van de maker en ter stimulering van zijn/haar
ontwikkeling op het gebied van de beeldhouwkunst.
Deze beelden zijn in min of meerdere mate beïnvloed door de professionele beeldhouwer/docent en zijn niet bedoeld voor verkoop.
De lessen worden uitsluitend aan de betreffende cursist gegeven en zijn niet bedoeld voor andere toepassingen.
Niet aansprakelijk.
Dé Beeldhouwschool is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van, of schade aan persoonlijke bezittingen en evenmin
aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens de cursus of deelname aan andere activiteiten van dé Beeldhouwschool.
Cursusprijs
op basis van vier lessen per maand
per maand
∈ 80,-per kwartaal
∈ 240,-De bedragen zijn inclusief 21 % BTW, exclusief gereedschap, steen e.d.
Het cursusgeld kan per maand of per kwartaal worden betaald.
Het bedrag moet voor de eerste les van de betreffende maand of het kwartaal betaald zijn.
Op verzoek van cursist ontvangt deze aan het eind van een kwartaal een BTW-rekening.
Akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Cursisten van dé Beeldhouwschool gaan door inschrijving op een cursus akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Hiermee vervallen de vorige Algemene Voorwaarden.
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