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1. Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist, waaronder wordt 
verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop. Degene die de 
workshops geeft wordt aangeduid met opdrachtnemer. Als de cursist zich definitief  
inschrijft ontvang je een factuur en verplicht de cursist tot betaling van de workshop. 

Na definitieve inschrijving ben je verzekerd van een plaats. Plaatsing geschiedt in 
volgorde van betaling. Een inschrijving impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van 
deze voorwaarden.


2. Identiteit opdrachtnemer. 

Atelier Bricolage Breda

Scheldestraat 55

4812 VJ Breda


T: 0614373345

E: info@atelerbricolagebreda.nl

KVK: 87120356

BTW nummer: NL004367775B27


3. Toepasselijkheid. 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die 
opdrachtnemer levert aan cursist.


b. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand 
door inschrijving van een deelname plaats via de website 
www.atelierbricolagebreda.nl 


4. Betaling  

-   De deelnemer voldoet de betaling voor een workshop door de boeking via iDEAL/
creditcard te voldoen.Onze betalingen lopen via Mollie.      
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5. Annulering of wijziging  

Je hebt definitief ingeschreven en betaald . Dat wil zeggen dat er een plaats voor je wordt 
vrijgehouden en dat je je hebt verplicht om de workshop te betalen.

Wil je annuleren om wat voor reden ook zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

-  afmelden kan alleen per E-mail te richten aan info@atelierbricolagebreda.nl onder 

vermelding van factuur nummer en naam deelnemer.

- Telefonische afmeldingen worden niet geaccepteerd.

- Bij no-show of een afmelding binnen 7 dagen voor de aanvang van de workshop krijg 

je geen geld terug/ en kan ook niet verzet worden naar een andere datum.

- Na inschrijving en betaling kan alleen het volledige bedrag teruggestort worden,  of de 

boeking verzet worden naar een andere datum in overleg na 7 dagen voor aanvang van 
de workshop. 


6. Annulering, wijziging of overmacht door opdrachtnemer. 

- Bij ziekte of overmacht bellen of mailen we alle cursisten. Wij doen altijd een nieuw 
voorstel voor een andere datum.


- Wij doen er alles aan om dit te voorkomen.


7. Prijzen. 

- De workshop prijs is incl. Koffie, thee, water tijdens de workshop.

- In de workshop prijs is ook inbegrepen gebruik maken van al het handgereedschap en 

elektrisch gereedschap en veiligheidsbril, oorbeschermers, mondkappen en 
werkhandschoenen.


- De workshop prijs is incl. 21% B.T.W.


8. Aansprakelijkheid. 

- Elke deelname aan een workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cursist

- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan 

aan eigendom van en aan de cursist zelf. Alles is aanwezig om veilig deel te nemen aan 
de  klus workshop, zoals veiligheidsbrillen, oorbeschermers, werkhandschoenen en 
mondkappen. Wij adviseren de cursisten dit ook te gebruiken.


- De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw 
persoonlijke bezittingen.


- Door de cursist aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van Atelier 
Bricolage Breda zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde 
of  herstelkosten.


9. Uitsluiting van deelname. 

Bij wangedrag kan de opdrachtnemer de cursist altijd weigeren of wegsturen, cursist 
ontvangt dan geen restitutie op het workshop geld.


Opdrachtnemer houdt zich het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
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