Algemene Voorwaarden Naailessen Naaiatelier Krul

1-7-2020

1. Locatie
De naailessen van Naaiatelier Krul worden gegeven op het volgende adres:
Laauwikstraat 104, 6663CM Nijmegen Lent. In het houten woningencomplex ‘Iewan’
2. Starten met het volgen van naailes
Neem contact op met Ineke via email ineke@naaiatelierkrul.nl om een afspraak te maken voor een
proefles. Na de proefles bekijken we samen de beschikbaarheid van de naailes momenten.
De actuele naailes momenten staan op de website. In schoolvakanties gelden andere lesmomenten.
3. Communiceren met Naaiatelier Krul
Volg je naailes bij Ineke, dan kan je haar bereiken via email en whatsapp, na de proefles worden
nummers uitgewisseld.
4. Betalen van lesgeld
Voorafgaand (overmaken via bank) of na de les (via tikkie, online betaal link) wordt het lesgeld
betaald. Heb je niet betaald, dan kan je niet deelnemen aan de volgende les.
De actuele prijzen staan op de website. 2 maanden voorafgaand aan een eventuele prijsverhoging,
word je daarvan op de hoogte gesteld.
5. Aantal lessen en stoppen
Je mag zo lang of zo kort lessen volgen als je wilt. Communiceer hier duidelijk over. Ben je een tijdje
afwezig geweest (geen vakantie, maar gestopt), dan is jouw lesmoment niet gegarandeerd
beschikbaar.
6. Afmelden en ziekte
Meld je 24 uur voorafgaand aan de les af als je niet kan. Vergeet je de afgesproken les en kom je niet,
dan volgt er toch een tikkie voor het lesgeld. Ben je na het kwartiertje inloop nog niet gekomen, dan
volgt een herinnering bericht via whatsapp.
Als Ineke ziek is en de les kan niet doorgaan, dan meldt ze dit ook 24 uur van tevoren. De les gaat
voor die week dan niet door.
7. Aansprakelijkheid
Bij de naailes mag je gebruik maken van de lesmachines in het atelier. Naaiatelier Krul is niet
aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade als gevolg van het gebruik van middelen en/of
de accommodatie, die door Naaiatelier Krul ter beschikking wordt gesteld, tijdens het volgen van de
naailessen.
Schade door toedoen van deelnemer aan eigendommen van Naaiatelier Krul of het atelier, kan op de
deelnemer verhaald worden. Voorbeeld: Een naald breken valt hier niet onder, maar een machine
van de tafel stoten wel.
Je mag ook je eigen naaimachine meenemen voor de les. Het vervoer en gebruik van je eigen
naaimachine is op eigen risico.
Hartelijke groeten,

Ineke Bubberman

