Algemene voorwaarden van De Blauwe Schuit
Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor alle cursisten en workshopdeelnemers van De Blauwe Schuit.
Inschrijving en deelname
 Inschrijving voor een cursus of workshop is alleen mogelijk via onze website (www.blauweschuit.nl)
of een aanmeldingsformulier op papier.
 U geeft u op voor de hele activiteit; het is niet mogelijk om een deel van de activiteit of één les te
volgen. Plaatsing voor een activiteit geldt in volgorde van binnenkomst, tenzij anders vermeld.
 Voor huidige cursisten geldt een voorinschrijvings-periode; wanneer zij zich binnen deze periode
inschrijven voor dezelfde cursus is plaatsing gegarandeerd.
 Is de cursus al vol? Dan kunt u op de wachtlijst geplaatst worden.
 Na inschrijving ontvangt u bericht dat u zich heeft aangemeld. Bevestiging van inschrijving is nog
geen bevestiging dat een cursus of workshop start. Een cursus of workshop start bij voldoende
aanmeldingen. Tot uiterlijk één week voor de start van de cursus laten wij weten of de cursus wel of
niet door gaat.
 U ontvangt een bevestiging van de start van de cursus zodra er voldoende deelnemers zijn. Na deze
bevestiging ontvangt u een factuur (ook als u met iDEAL heeft betaald).
 De inschrijvingen en incasso machtigingen vervallen aan het eind van de cursus. Voor een volgende
cursus dient u zich opnieuw in te schrijven.
 Tijdens de schoolvakanties in de Regio Noord is De Blauwe Schuit gesloten.
Afwezigheid
 Als u verhinderd bent en daardoor een les mist is dit voor eigen rekening.
 Wanneer u een les afwezig bent vragen wij u dat tijdig telefonisch of per e-mail door te geven aan
De Blauwe Schuit (info@blauweschuit.nl of 0229 213962) of, indien mogelijk, de docent.
 Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Is dit niet
mogelijk, dan wordt de les telefonisch of schriftelijk (per e-mail) afgelast. De les wordt op een later
tijdstip ingehaald. Restitutie van lesgeld voor niet gegevens lessen vindt alleen plaats als de lesuitval
door De Blauwe Schuit veroorzaakt is.
Opzeggen / Uitschrijven
 Annulering van een activiteit kan alleen schriftelijk of per e-mail
 Annuleren kan kosteloos tot één maand voor de start van de activiteit of binnen 2 dagen na
aanmelding. Daarna wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
 Restitutie bij annulering is alleen mogelijk bij:
o verzuim van de deelnemer wegens ziekte langer dan 1 maand
o overlijden van de deelnemer
 Bij het niet of niet volledig betalen van de activiteit of wangedrag van de deelnemer, behoudt De
Blauwe Schuit het recht voor de deelnemer van verdere deelname van de activiteit uit te sluiten.
Prijzen en materiaalkosten
Per cursus staat in de cursusinformatie op onze website aangegeven welk materiaal is inbegrepen.
Overige materialen zijn voor eigen rekening. Papier en klei zijn verkrijgbaar bij de receptie. Aangeraden
wordt zoveel mogelijk met eigen materialen te werken.
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Betaling
 Cursus- of workshopgeld kan worden voldaan op de volgende wijze:
o Direct per iDEAL via de website
o Per factuur, te betalen binnen 14 dagen na ontvangst. Het is mogelijk de factuur (deels) met de
Cultuurstrippenkaart van de gemeente Hoorn te betalen.
o Per automatisch incasso. Eenmalig of in 3 termijnen (bij bedragen boven de € 80).
 Het cursusgeld dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn betaald of automatisch
te zijn geïncasseerd. Bij overschrijding van de termijn of omdat de incasso niet heeft kunnen
plaatsvinden, wordt binnen 14 dagen een herinnering verzonden. Na 30 dagen ontvangt u een
aanmaning. Wanneer geen betaling plaatsvindt wordt de nota, verhoogd met alle incassokosten, ter
invordering aan een incassobureau overgedragen en wordt de cursist van verdere deelname
uitgesloten.
 Indien er is betaald met iDEAL en de cursus of workshop start niet vanwege onvoldoende
aanmeldingen, dan wordt het cursusgeld binnen 14 dagen aan de cursist retour gestort.
 Indien de deelnemer minderjarig is, zijn de ouders en/of verzorgers betalingsplichting. Niet
minderjarige deelnemers kunnen ook iemand anders als betalingsplichtige aanwijzen. Deze is te
allen tijde verantwoordelijk voor betaling, ook als de cursist niet (meer) deelneemt aan de activiteit.
BTW
De Blauwe Schuit is verplicht het BTW tarief van 21% te hanteren voor deelnemers ouder dan 20 jaar.
Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor geen lessen in levende
lijve gegeven kunnen worden, dan biedt De Blauwe Schuit alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via
instructies/huiswerk en/of online lessen en/of het inhalen van lessen op een later moment. Wanneer De
Blauwe Schuit geen alternatief aanbiedt komen gemiste lessen in aanmerking voor restitutie.
Privacy Beleid
In het kader van de wet Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteren wij een
privacy reglement.
Portretrecht
De Blauwe Schuit laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en exposities. De
foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het
inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met ons Privacy Statement. Indien u géén toestemming
geeft kunt u dit schriftelijk of per e-mail (info@blauweschuit.nl) aan ons doorgeven.
Aansprakelijkheid
De Blauwe Schuit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of
goed (kleding, kunstwerken en vervoermiddelen) van gebruikers in De Blauwe Schuit.
Tot slot
Met uw aanmelding geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De directie behoudt
zich het recht voor af te wijken van de op de website vermelde informatie. Op alle rechtsverhoudingen
tussen u en De Blauwe Schuit is Nederlands recht van toepassing.
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