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Algemene voorwaarden Het Kunsthuisje d.d. 1 september 2012 
 
Algemene voorwaarden die gelden voor activiteiten die worden verzorgd door Het 
Kunsthuisje. De lesvoorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen degene die daar les 
komt nemen (hierna te noemen “leerling”) en de desbetreffende docent van wie de leerling 
les krijgt (hierna te noemen “docent”). 
 
1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten uitgevoerd door Het 
Kunsthuisje nader te noemen Het Kunsthuisje.  
 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de 
nakoming van alle tussen Het Kunsthuisje en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van 
een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.  
 
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Het 
Kunsthuisje uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.  
 
1.4 Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar. 
 
2. Aanmelding 
2.1 Er dient voor alle deelnemers vooraf een aanmelding.   
 
2.2 De leerling committeert zich aan alle lessen. 
 
2.3 De aanmelding is geldig  op het moment dat de betaling is voldaan die de 
hoofdboeker/opdrachtgever per e-mail krijgt toegezonden. Dit is tevens de bevestiging voor 
de geboekte activiteit. 
 
2.4 De hoogte van het lesgeld/boeking staat vermeld op de website www.hetkunsthuisje.nl, 
mailing en/of de sociale kanalen. 
 
3. Activiteiten 
3.1 Het verzorgen van workshops, cursussen, consult, maartwerk en kinderfeestjes. 
 
4. Afwezigheid en/of ziekte 
4.1 Cursus niet door: Bij te weinig aanmeldingen gaat de cursus niet door. Dit wordt na de 
eerste les definitief. De cursist betaald alleen de lessen die hij/zij gevolgd heeft. 
 
4.2 Opzegtermijn: In alle gevallen geldt een opzegtermijn van 1 week. Dit dient schriftelijk 
gedaan te worden. Gelieve dit per e-mail te doen: tkunsthuisje@gmail.com. Er vindt geen 
restitutie van het lesgeld plaats. 
 
4.3 Verhindert: Bij afwezigheid door leerling, om welke reden dan ook, moet ten minste 24 
uur van tevoren worden doorgeven: 0627315154 of per e-mail tkunsthuisje@gmail.com. Het 
lesgeld blijft verschuldigd. 
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4.4 Het staat beide partijen vrij om, indien er sprake is van regelmatige uitval van lessen, de 
resterende lessen op te zeggen. Hiervoor gelden dan de regels voor de opzegtermijn (4.2). 
 
4.5 Bij afwezigheid docent: Bij afwezigheid of ziekte van de docent, wordt de les vervangen of 
op een ander moment ingehaald. De lesdag en lestijd blijven hetzelfde. Hiervoor wordt er per-
mail contact met u opgenomen. 
 
4.6 In geval van overmacht (bijvoorbeeld langdurige ziekte) waardoor meer dan één les moet 
worden gemist wordt in goed onderling overleg naar een oplossing gezocht. 
 
4.7 Van tevoren geplande langere vakanties/afwezigheid (langer dan één les) van zowel 
docent als leerling worden ten minste 1 week voorafgaand aan deze vakantie / afwezigheid 
aan elkaar gemeld. 
 
5. Betaling en restitutie 
5.1 Betalingsvoorwaarden: Het lesgeld dient vóór aanvang van de 1e les volledig betaald te 
worden. Hiervoor ontvangt u per e-mail een factuur. 
 
5.2 Betaalmethode: Het cursus geld dient u over te maken aan He Kunsthuisje. Gelieve dit niet 
contant te doen.  
 
5.3 Betalingsregeling: Is het financieel niet haalbaal om het lesgeld in een keer te betalen, dan 
is het mogelijk om het volledig bedrag in 2 of meerder termijnen af te lossen. Hiervoor worden 
er wel administratiekosten in rekening gebracht. Facturen moeten binnen 14 dagen na 
facturatie worden voldaan.  
 
6. Les bijwonen 
6.1 Bijwonen van de les/wachtruimte: Ouders, vriend of vriendin mogen niet zomaar de les 
bijwonen. Wilt u wachten op uw kind, dan kan dat in de speciaal daarvoor ingerichte 
wachtruimte. 
 
7. Uitsluiting  
7.1 Uitsluiting van deelname aan de activiteiten kan plaatsvinden indien aan één van de 
volgende regels niet wordt voldaan:  
- indien er structureel te laat wordt gekomen voor de cursus/workshop;  
- indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmert; 
 - indien de aanwijzingen van de workshop- / cursusleider structureel wordt genegeerd of niet 
wordt geaccepteerd.  
 
7.2 Uitsluiting van deelname aan de workshops / cursussen kan plaatsvinden indien blijkt dat 
betalingen niet worden voldaan.  
 
7.3 Restitutie: Bij uitsluiting van deelname aan de activiteit heeft u geen recht op teruggave 
van reeds betaald lesgeld. 
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8. Veiligheid en aansprakelijkheid 
8.1. Het Kunsthuisje is op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van 
deelnemers aan een activiteit.  
 
8.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanmelding te 
worden vermeld. Alleen dan kan de docent bij het lesgeven hier rekening mee houden. Het 
Kunsthuisje is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.  
 
8.3 Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte of overlijden van docent of diens directe 
familieleden, brand of schade aan gebouwen) activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd, kan 
Het Kunsthuisje daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.  
 
8.4 De totale aansprakelijkheid van Het Kunsthuisje door toerekenbare tekortkomingen in de 
nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot 
maximaal het door Het Kunsthuisje verzekerde bedrag.  
 
8.5 Iedere aansprakelijkheid van Het Kunsthuisje voor enige andere vorm van schade is 
uitgesloten.  
 
8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de 
schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend 
schrijven Het Kunsthuisje meldt.  
 
9. Privacybescherming  
9.1 Gebruik fotomateriaal: Tijdens de activiteit is het mogelijk dat er foto’s worden gemaakt. 
Deze foto’s worden soms gebruikt voor communicatiedoeleinden (website en de sociale 
kanalen en flyers) voor Het Kunsthuisje. Iedere deelnemer tekent bij aanmelding een 
privacyverklaring. Maakt u geen bezwaar, dan gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat. 
 
9.2 Persoonsgegevens worden door Het Kunsthuisje alleen gebruikt voor de hiervoor 
omschreven werkzaamheden.  
 
9.3 Geschillen: Alle geschillen tussen Het Kunsthuisje en u worden beheerst door Nederlands 
recht.  
 
9.4 Alle geschillen tussen Het Kunsthuisje en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in het Arrondissement waar Gebruiker gevestigd is.  
 
10. Slotbepalingen  
10.1 Door de betaling van de boeking/lesgeld, verklaard u deze algemene voorwaarden te 
hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard. 
 

 

 

  

mailto:tkunsthuisje@gmail.com

