Algemene voorwaarden bij de Workshop Naaiatelier Zero Waste producten 29
februari 2020
De locatie van de cursussen, workshops, trainingen (hierna te noemen ‘bijeenkomsten’) zijn op het terrein van Wawollie
Kringloop Utrecht Lage Weide, Maarssenbroeksedijk 59, 3542 DM, Utrecht.
Aanmelding
●
Alle bijeenkomsten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelnemers. De workshop Naaiatelier
Zero Waste producten gaat door bij minimaal 6 (zes) deelnemers
●
Deelnemers onder de 14 jaar kunnen deelnemen aan de bijeenkomst onder begeleiding van een volwassene
●
Aanmelden kan tot en met dinsdag 25 februari 9:00
●
Na aanmelden ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging. Hierin staat de inschrijving bevestigd met
uitleg van betaling OF dat je net te laat bent en op de wachtlijst staat.
Definitieve inschrijving en betaling
●
Inschrijving vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen
●
Bij een bevestigde inschrijving dient het gehele bedrag uiterlijk vier dagen voor aanvang van de bijeenkomst
(dinsdag 25 februari) op ons rekeningnummer te staan. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk
overeengekomen met Wawollie
●
Aanmelding is definitief nadat de betaling voldaan is
●
Bij niet stipte nakoming van de betaling komt de inschrijving te vervallen
Wachtlijst
●
Per bijeenkomst zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar. De workshop Naaiatelier Babykleding heeft 12
plekken beschikbaar. Wanneer de bijeenkomst vol zit, wordt de aanmelding omgezet naar een plek op de
wachtlijst. Dit staat in de bevestigingsmail
●
Als er een plek vrijkomt, dan wordt dit zo snel mogelijk kenbaar gemaakt via de mail. Dit gebeurd op volgorde
van ontvangst van de aanmelding.
Annulering door deelnemer
●
Bij onverhoopte annulering is het niet mogelijk om het betaalde bedrag terug te vorderen
●
Mocht je onverhoopt niet kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst mag je een vriend of vriendin in jouw plaats
laten gaan. Geeft dit zo snel mogelijk door via communicatie@wawolliekringloop.nl.
Annulering door Wawollie
●
Wawollie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden bijeenkomst te annuleren. Mocht een
bijeenkomst geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang
bericht. Het betaalde bedrag wordt geretourneerd aan de cursist. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt dit
gecommuniceerd op woensdag 9 augustus.
●
Wawollie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden
bijeenkomst te verplaatsen.
●
Wawollie is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst de datum van een bijeenkomst te
wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via mail en heeft de mogelijkheid in overleg de
bijeenkomst kosteloos te verplaatsen/annuleren.
Aansprakelijkheid
●
Wawollie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van
deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de bijeenkomst.
●
Tijdens de bijeenkomst wordt er gewerkt met diverse materialen die bijvoorbeeld kunnen afgeven op kleding of
spullen. Wawollie is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade
niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om eventueel oude kleding aan te trekken.

