Algemene Voorwaarden van:
Collectief Edelsmeden Leeuwarden B.V. (CEL)
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Collectief
Edelsmeden Leeuwarden (hierna met ‘CEL’ aangeduid) afsluit. Voordat je je opgeeft voor een
workshop/cursus/opleiding of een offerte tekent voor een workshop op locatie, is het belangrijk om
deze voorwaarden goed door te lezen. Door je in te schrijven voor een workshop, cursus of opleiding,
of een offerte te tekenen, geef je aan met de onderstaande algemene voorwaarden akkoord te gaan:
1. Toepasselijkheid
o

o

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers aan de workshops, cursussen, opleidingen en
groepsuitjes bij CEL.
Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop, cursus, opleiding of
groepsuitje komt tot stand door het indienen van een aanvraag, het boeken ervan via onze
website edelsmedenleeuwarden.nl of het door het tekenen van een offerte door de
deelnemer cq. opdrachtgever en het verstrekken van een bewijs van inschrijving of een
opdrachtbevestiging door CEL.

2. Inschrijvingen
o
o
o

o

o

Alle workshops, cursussen, of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van
voldoende inschrijvingen (tenminste 8 deelnemers).
CEL behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
Na inschrijving ontvang je een (elektronische) inschrijfbewijs of opdrachtbevestiging via een
e-mail die jouw inschrijving of opdracht definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde
van ontvangst van de aanmeldingen.
Per workshop, cursus, of opleiding zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. In de
werkplaats van CEL zijn er maximaal 12-24 deelnemers per workshop, cursus of opleiding.
Je kunt je laten inschrijven op de wachtlijst als je op een van de lesmomenten wilt aansluiten.
Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@edelsmedenleeuwarden.nl onder
vermelding van “wachtlijst”. Hierbij vermeld je je naam, adres, en telefoonnummer en het
tijdstip van de cursus/workshop/opleiding waar je bij wilt aansluiten.
Door je inschrijving of het tekenen van de offerte verklaar je je akkoord met de algemene
voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
o

Het is alleen mogelijk om je per e-mail af te melden

o

Afmelding voor workshop of cursus of opleiding:
a) Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de startdatum krijg je het volledige
bedrag teruggestort, minus administratiekosten (€47,-)
b) Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50%
van de cursus/workshop/opleidingskosten in rekening gebracht.
c)Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum, wordt het volledige bedrag
van de cursus/workshop/opleiding in rekening gebracht.

o

Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen (geldt alleen bij
workshops) Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar alleen wanneer je dit zelf aan
CEL hebt doorgegeven.

o

Moet je een les missen, dan kun je die inhalen binnen een andere groep binnen de lopende
lessenserie.

o

Bij het niet verschijnen tijdens de cursus/workshop/opleiding, wordt geen geld teruggeboekt.

4. Annulering / Verplaatsing door CEL
o

CEL is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te
annuleren. Mocht een workshop, cursus of opleiding, geen doorgang vinden en moet worden
uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 dagen voor aanvang bericht.

o

CEL is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop, cursus of opleiding de
datum van een workshop of cursus te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte
gesteld via een e-mail. De deelnemer heeft de mogelijkheid om in overleg met CEL de
workshop, cursus of opleiding kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

o

CEL is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de
aangeboden workshop, cursus of opleiding te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de
inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd waarbij de
eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5. Betaling
o

De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij
je uitdrukkelijk anders én schriftelijk bent overeengekomen met CEL.

6. Klachten & Geschillen
o

o

Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met CEL en wij zullen
ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem samen op te lossen. Je kunt je
klacht sturen naar info@edelsmedenleeuwarden.nl
Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

o

Bij geschillen naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn is volgens de wet bevoegd de rechter in het kanton of arrondissement waarin
de verkoper woonachtig is.

7. Aansprakelijkheid & Veiligheidsvoorschriften
o

Een ieder die meedoet aan een cursus, workshop of opleiding doet dit op eigen risico. Wij
zullen er uiteraard alles aan doen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen doch zijn wij
niet aansprakelijk voor ongelukken, het kwijtraken van geld en of goederen of het stukgaan
van kleding.

o

Je werkt in een werkplaats met machines, vuur en gereedschappen. Het is verstandig om
daar met kleding rekening mee te houden. Dus geen synthetische, losse kleding en lang haar
vast dragen. In het atelier zijn veiligheidsbrillen, katoenen schorten en een lederen schort
aanwezig.

o

Wij verwachten dat de deelnemers de aangegeven veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
Het gebruiken van sommige medicijnen, evenals het gebruik van alcohol, kan het veilig
omgaan met machines onmogelijk maken en is daarom niet toegestaan.

o

CEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen
van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens
workshops of cursussen.

o

Tijdens workshops of cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die terecht kunnen
komen op kleding of spullen. CEL is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde
eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om gebruik te
maken van de maken van de aangeboden schorten en/of de aanwijzingen van de docent of
workshopbegeleider op te volgen.

o

CEL zal met uiterste zorg omgaan met de projecten en sieraden die gemaakt worden door de
deelnemers. Het kan altijd voorkomen dat een werkstuk tijdens het proces schade oploopt.
Bijvoorbeeld loslaten tijdens solderen, barsten in natuurlijk materiaal (bijv. gebruik van
edelstenen). Ook hierbij kan CEL niet aansprakelijk worden gesteld en kan eventuele schade
niet verhaald worden op CEL.

8. Geheimhouding & Privacybeleid
o

Al het lesmateriaal van CEL en de aanvullende informatie en documentatie zijn
auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of
anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van
beeldopnamen van een (gedeelte) van het lesmateriaal of workshopmateriaal is niet
toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd om cursus-, workshop-, trainings-, of
opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan CEL toekomen, op
enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

o

Cursisten, studenten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van
alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen.

o

Gegevens die ingevuld worden door cursisten worden alleen gebruikt voor doeleinden van
CEL. De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.

o

Je stemt ermee in dat foto’s die gemaakt worden tijdens de workshop/cursus/opleiding
gebruikt mogen worden voor promotionele en commerciële doeleinden door CEL zonder dat
hier rechten aan ontleend kunnen worden.

o

Wanneer je hier niet mee akkoord bent dan kun je dit aangeven bij de docent.

9. Overig
o

CEL behoudt zich altijd het recht voor om de workshops, cursussen, en opleiding inhoudelijk
te veranderen en/of prijzen te wijzigen, alsmede deze algemene voorwaarden te wijzigen.

o

Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, cursus of opleiding, dan heeft
CEL het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de
cursus of opleiding. De deelnemer krijgt hierbij de betaalde gelden niet terug.

o

Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil
van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder
niet reeds begrepen ,oorlog , oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, pandemie, werkstaking,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij Collectief Edelsmeden
Leeuwarden of diens leveranciers.

Addendum Opleiding & Reguliere cursussen
A) Tijden en Dagen
o

o

o
o

De Tweejarige Opleiding tot Edelsmid en de Cursussen Edelsmeden bij CEL starten jaarlijks in
september en januari. Het smeedseizoen eindigt eind juni. In overleg en vanwege het actuele
curriculum kan hiervan worden afgeweken. Er wordt rekening gehouden met schoolvakanties; dan zijn er geen lessen. Het maximaal aantal studenten en cursisten is 14.
De cursussen zijn wekelijks behalve de zaterdagen dan is er alleen op de 2e en 4e zaterdag
les. De avondlessen zijn van 19:30 tot 22:00 uur op maandag en dinsdag. De ochtendlessen
zijn van 9.30-12.00 uur op woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.30 – 12.00 uur.
Je kunt na iedere cursus besluiten of je verder wilt gaan met de volgende 12 lessen (tenzij je
je hebt ingeschreven voor 24 lessen)
Wanneer de cursus nog niet vol is, is het mogelijk elk gewenst moment in te stappen en met
een cursus edelsmeden beginnen. Is de cursus vol dan kom je op een wachtlijst en nemen wij
contact op wanneer er plek is.

B) Inschrijven
o

o
o

Je aanmelding zal bevestigd worden en definitief zijn als de cursus/opleidingsgelden in zijn
geheel voldaan zijn uiterlijk voor aanvang van de cursus/opleiding voldaan wordt, op ons
bankrekeningnummer ten name van Collectief Edelsmeden Leeuwarden.
Voor vragen hierover kun je telefonisch overleggen via 06-1500 3541.
Inschrijven betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van CEL.

C) Inschrijven, Betaling en Tarieven
o

o

o

Voor de cursus koop je 12, 16 of 24 lessen die je kunt volgen tijdens de lopende lessenserie.
De actuele prijzen staan vermeld op onze website edelsmedenleeuwarden.nl
Overhevelen naar een nieuw cursusjaar is niet mogelijk. Voor de 12 lessen cursus geldt dat
deze binnen 16 weken moeten worden gevolgd, verspreiden over een jaar kan niet.
Met uitzondering van de vaste cursisten van de zaterdagochtend.
Je inschrijving is definitief wanneer je de cursus of opleiding hebt betaald. Wil je liever in
3 termijnen betalen dan kan dit, je ontvangt dan een factuur via
factuur@edelsmedenleeuwarden.nl
Bij termijnbetalingen brengt CEL €15,- administratiekosten in rekening (bij cursussen) en
€30,- administratiekosten (bij de Tweejarige Opleiding tot Edelsmid).
Inschrijving verplicht tot betaling van het volledige cursus- en opleidingsgeld. CEL is door de
belastingdienst verplicht om voor iedereen vanaf 21 jaar 21% BTW te heffen. Het is
afhankelijk van je leeftijd of je BTW bent verschuldigd. Bepalend is je leeftijd op het moment
dat de cursus van start gaat.

D) Annuleren en (Tussentijds) Uitschrijven
o
o

Annuleren kost € 47,– (administratiekosten), tenzij je meer dan 30 dagen voor aanvang van
de cursus of opleiding annuleert. In dat geval is annuleren kosteloos.
Annuleren en uitschrijven kan alleen schriftelijk via info@edelsmedenleeuwarden.nl

Algemene Voorwaarden Collectief Edelsmeden Leeuwarden (CEL) - juni 2022.
Deze algemene voorwaarden vervangen onze eerder gepubliceerde algemene voorwaarden.

