Algemene voorwaarden workshops Lavandin
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops die door
Lavandin georganiseerd worden. Door in te schrijven aanvaardt men dat
uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen
regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
2. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01/10/2016.
3. Het annuleren van uw inschrijving is kosteloos mits u ons minimum 15
dagen voor de startdatum van de workshop hiervan op de hoogte heeft
gebracht via info@lavandin.be.
Bij het annuleren van uw inschrijving tussen 14 dagen en 8 dagen voor de
startdatum, reken wij u een annulatiekost aan van 25 euro.
Bij laattijdige of geen verwittiging, bij afwezigheid of annulatie, binnen de
7 dagen voorafgaand aan de workshop, wordt het inschrijvingsgeld voor de
volle 100% aangerekend. Er zijn geen inhaalworkshops voorzien indien je
een workshop mist, te laat of niet afzegt.
Bij annulatie door ziekte, kan je deelnemen aan de workshop op een ander
tijdstip. Er wordt geen annulatiekost aangerekend en de workshop wordt,
indien u het inschrijvingsgeld al betaald heeft, volledig terugbetaald mits het
voorleggen van een geldig doktersattest.
4. Lavandin heeft steeds het recht om een geplande workshop te annuleren
of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat zij hiervoor
aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval
hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en
wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.
5. In de prijs is inbegrepen : syllabus (cursustekst of presentatie), het nodige
materiaal, koffie of thee en een stuk Limburgse vlaai. Bij workshops die een
volledige dag duren, is er een broodjeslunch inbegrepen.
6. De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 8
dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de
workshop, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet-betaling
van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke
rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van
het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 €.
7. De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam
gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten
aanzien van Lavandin, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de
factuur.

8. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom
zijn en blijven van Lavandin. De teksten, afbeeldingen en andere items
worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of
mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Lavandin verkrijgen. Sommige namen, tekens of logo's zijn
geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
9. Alle materialen die in het atelier gebruikt worden, zijn eigendom van Lavandin
en blijven in het atelier van Lavandin.
10. De cursist en de lesgever nemen kennis van het feit dat Lavandin, behalve de
gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor
schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt vóór, tijdens of na de
lessen.
11. Lavandin is niet verantwoordelijk voor verlies van materiaal van cursisten
en lesgevers.
12. Lavandin is gerechtigd om foto's die tijdens de workshop worden gemaakt
voor publicatiedoeleinden te gebruiken.
13. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de
rechtbank van Tongeren.

Dank voor uw begrip.

