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Algemene voorwaarden voor cursussen, diensten, producten en activiteiten van  

Atelier de goede moet, Maaspoort 4, 6107 BT Stevensweert 

 

Algemeen 
 
1. Aanmelding voor een cursus, dienst of activiteit geschiedt door middel van een schriftelijke 

aanmelding per post of e-mail. 

 

2. Inschrijving voor de cursus, dienst of activiteit is pas definitief na bevestiging daarvan door het 

atelier. 

 

3. Inschrijving verplicht - na bevestiging - tot volledige betaling van het cursus- of 

activiteitengeld. Als voor materiaalkosten een apart bedrag wordt genoemd, wordt dit contant 

verrekend tijdens de cursus of activiteit. 

 

4. Prijzen voor cursussen, diensten, producten en activiteiten zijn inclusief BTW tenzij anders 

vermeld. 

 

5. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van meerdere kortingsmogelijkheden op één en 

dezelfde cursus, dienst, product of activiteit. 

 

6. Betaling geschiedt op bankrekening/ IBAN NL28 KNAB 0402 1667 36 t.n.v. Atelier de goede 

moet, Stevensweert, onder vermelding van de cursus, dienst, product of activiteit en de 

daarvoor geplande data. 

 

7. Annulering, ziekte en verzuim bij cursussen, diensten en activiteiten geven géén recht op 

gedeeltelijke of gehele restitutie. 

 

8. Ontevredenheid over cursussen, diensten en activiteiten geven géén recht op gedeeltelijke of 

gehele restitutie. 

 

9. Bij onvoldoende deelname wordt de cursus, dienst of activiteit circa één week voor aanvang 

geannuleerd. Betaalde gelden worden dan direct teruggeboekt. 

 

10. Producten kunnen binnen twee weken na aankoop worden geretourneerd of geruild, mits 

ongebruikt en onbeschadigd. 

 

11. Atelier de goede moet behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Lesmateriaal is 

uitsluitend bestemd voor gebruik door de cursist zelf. 

 

12. Atelier de goede moet is niet aansprakelijk voor: 

• schade aan personen en/of bezittingen (noch vermissing van bezittingen) ontstaan tijdens of 

vanwege cursussen, diensten of activiteiten in het atelier of elders.  

• Schade aan personen en/of bezittingen ontstaan door gebruikmaking van producten. 
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Over je online account voor een cursus, dienst, product of activiteit 
 

1. Deelname is persoonlijk. Inschrijving geeft 1 persoon recht tot deelname en bekijken van de 

lessen. Het is niet toegestaan je account met meerdere personen te delen of door te verkopen. 

2. Deelname aan de cursussen en bekijken van de video’s mag uitsluiten in privé situatie of 

individuele werksituatie. Niet voor commerciële doeleinden of in cursusverband. 

3. Het account staat geregistreerd op naam en IP adres en kan maximaal op 1 apparaat 

tegelijkertijd gebruikt worden. Mocht je toch graag op meerdere plekken inloggen, b.v. op de 

nachtdienst bij je werk, geef dat dan even aan ons door, dan weten we de reden. 

4. Bij onrechtmatig gebruik van het account wordt de gebruiker geblokkeerd (we zullen dan 

contact met je opnemen). 

5. Wil je op een andere manier gebruik maken van de online cursus of workshop, b.v. tijdens de 

workshops die je zelf geeft, vraag dan naar de mogelijkheden en de kosten. 

 


