Algemene Voorwaarden van ’t Westerhof keramiek en tuin.
Algemene Voorwaarden van ’t Westerhof, gevestigd aan de Wolvegasterweg 41 te Oldeberkoop.
1. Overeenkomst, reservering en bevestiging cursus / workshop
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen de workshopgever en cursist gesloten overeenkomsten.
1.2 Prijzen zijn inclusief BTW. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige
workshops, cursus of boetseer Strippenkaart.
2. Inschrijving workshop
2.1 Workshopgever zal cursist informeren over de beschikbare plaatsen binnen geplande workshops.
Bij beschikbaarheid van data kan 1 datum per workshop worden gereserveerd. Gemaakte reservering
wordt door workshopgever bevestigd en kan maximaal 8 dagen voor cursist worden vastgehouden.
Reserveringen dienen binnen deze termijn door de cursist schriftelijk te worden bevestigd. Indien de
cursist dit nalaat, zal de reservering vervallen.
2.2 Na inschrijving volgt bevestiging door workshopgever in de vorm van een factuur. Betalingen
dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn
door de workshopgever nog geen (volledige) betaling is ontvangen, vervalt de inschrijving en komt de
gereserveerde datum weer vrij.
2.3 Bij groepsworkshops is de cursist die de workshop reserveert tevens persoonlijk aansprakelijk
voor gemaakt afspraken betreffende inschrijving en betaling.
2.4 In geval van spoedboekingen worden aparte afspraken gemaakt.
3. Annulering workshop
3.1 Wanneer de cursist de workshop annuleert, of deelname van één of meer personen annuleert,
wordt 50% van het verschuldigde bedrag door workshopgever in rekening gebracht.
3.2 Indien de workshop tot 14 dagen voor aanvang van de workshop door de cursist wordt
geannuleerd, zal het verschuldigde bedrag geheel in rekening worden gebracht door workshopgever.
3.3 Wanneer cursist niet op de datum van de geboekte workshop aanwezig is, vindt geen restitutie
van het betaalde bedrag plaats.
3.4 Indien op de dag van een groepsworkshop minder cursisten aanwezig kunnen zijn dan vooraf
ingeschreven, dient de betreffende cursist zelf voor vervanging te zorgen. Is geen vervanging
mogelijk, dan vervalt het recht op restitutie.
3.5 Indien workshop geen doorgang kan vinden wegens calamiteit of overmacht van workshopgever,
zal volledige restitutie van workshopkosten plaatsvinden.
4. Boetseer Strippenkaart
4.1 Men kan deelnemen aan de cursus indien er plaats beschikbaar is en door zich vooraf aan te
melden. Cursusgever zal bij aanmelding de cursist informeren over de beschikbare plaatsen binnen
de geplande dagdelen. Bij beschikbaarheid en aanmelding wordt de plaats gereserveerd.
4.2 De boetseer Strippenkaart tot de aangegeven termijn geldig, persoonlijk op naam en niet
overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten. De prijs van de boetseer Strippenkaart is excl. klei,
glazuur en de stookkosten van het werkstuk.
4.3 Het formaat van het te maken werkstuk mag niet groter zijn dan door de cursusgever is
toegestaan. Werk van de cursusgever en mede cursisten mag niet gekopieerd worden mits er
toestemming is. De cursusgever bepaald bij welke temperatuur en op welk tijdstip het werkstuk wordt
gebakken en welke glazuren beschikbaar zijn.
5. Annulering boetseer Strippenkaart
5.1 Gemaakte reserveringen kunnen tot twee dagen voor de les worden geannuleerd door de cursist
zonder opgave van reden.
.
5.2 Wanneer de cursist binnen de termijn niet alle cursus dagdelen heeft gebruikt, vindt geen restitutie
van het betaalde bedrag plaats. Per dagdeel wordt er door beide partijen een les afgetekend /
afgestempeld.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Deelname aan enige activiteit bij ’t WesterHof is geheel voor eigen risico.
6.2 Iedere cursus / workshop zal de cursus / workshopgever met volledige betrokkenheid en
deskundigheid zich inzetten. Het kan altijd voorkomen dat het werkstuk tijdens het proces schade
oploopt. Bijvoorbeeld droogscheuren, scheuren of knappen tijdens het bakken.
Cursus / workshopgever is niet aansprakelijk voor:
a. het uitvallen van een geplande workshop / cursus door overmacht of calamiteit.
b. enige vorm van schade aan (het) door de cursist gemaakte werkstuk(ken).
c. geleden schade voortkomend uit het volgen van een cursus / workshop.
d. voor schade aan het werkstuk tijdens transport.
7. Rechten en beeldmateriaal
7.1 Beeldmateriaal tot stand gekomen tijdens cursus / workshop wordt slechts met toestemming van
cursist openbaar gemaakt door cursus / workshopgever. Mochten er foto’s zijn dat u of een familielid
op deze foto staat en bent u van mening dat deze toestemming niet is gegeven of wilt u de
toestemming intrekken. Neem dan contact op via keramiekwesterhof@gmail.com en ’t WesterHof zal
zo spoedig mogelijk de foto verwijderen.
Overige bepalingen
Door u aan te melden voor een cursus / workshop bij ’t WesterHof, verklaart u akkoord te gaan met de
voorwaarden
Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
’t WesterHof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u via de website www.keramiekwesterhof.nl
deze zelf aan ons heeft verstrekt. De door u verstrekte gegevens zijn stikt vertrouwelijk en worden
uitsluitend gebruikt voor inschrijving van workshop, cursus, online aankopen en exposeren. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor en Achternaam Adresgegevens - E-mailadres- Telefoonnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
’t WesterHof wil uw vragen over de inhoud van de website of met betrekking tot ’t WesterHof kunnen
beantwoorden.
Hoelang bewaart ’t WesterHof de gegevens
Uw gegevens worden door ons niet langer bewaard dan strikt nodig is, wij gebruiken uw gegevens
alleen om antwoord op uw vraag te kunnen geven en doen dit via e-mail of telefonische contact. Is dit
naar uw tevredenheid gebeurd dan verwijderen wij uw gegevens. Bij elk geplaatste bestelling voor
aankoop, cursus of workshop zijn wij verplicht om de gegevens die u heeft verstrekt zeven jaar te
bewaren. ’t WesterHof verstrekt geen gegevens aan derden. ’t WesterHof maakt geen gebruik van
cookies.’t WesterHof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er zijn aanwijzingen van misbruik meldt u ons dat dan via keramiekwesterhof@gmail.com
Gebruik van foto’s op de website
’t WesterHof gebruikt foto’s op de website waar sommige personen herkenbaar in beeld zijn. Met deze
personen heb ik contact gezocht en om toestemming voor plaatsing op de website of FB gevraagd.
Mocht het zo zijn dat u of een familielid op deze foto staat en bent u van mening dat deze
toestemming niet is gegeven of wilt u de toestemming intrekken. Neem dan contact op via
keramiekwesterhof@gmail.com en ’t WesterHof zal zo spoedig mogelijk de foto verwijderen.

Verzenden van kunstwerken
Bij het verzenden/opsturen van kunstwerken in keramiek, brons of glas wordt alles
zorgvuldig en goed verpakt maar is geheel op eigen risico van de koper.

