
Algemene Voorwaarden. 

Cursusvoorwaarden:

Na opgave van een workshop en/of cursus ontvangt u van ons een factuur voor de betreffende workshop/cursus.
Na voldoen van het gehele bedrag van de workshop/cursus is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van een 
plek.
U ontvangt van ons een email ter bevestiging en verdere informatie met betrekking tot de workshop/cursus.
Er kan tot 2 weken voor de cursus/workshop worden ingeschreven. 

Het cursusgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Een workshop/cursus gaat door bij het vastgestelde minimum aantal deelnemers.

Na betaling is uw inschrijving definitief en wordt er op uw komst gerekend. Bent u om dringende redenen toch 
verhinderd dan ontvangt u tot 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop uw geld terug met aftrek van 
administratiekosten á € 15.00.
Na deze datum wordt er geen cursusgeld meer geretourneerd, uiteraard kunt u wel voor een vervanger zorgen.

Kan een cursus of workshop van onze kant om wat voor reden dan ook niet doorgaan, dan kan er in overleg 
uitgeweken worden naar een andere datum.

Het cursusgeld is inclusief BTW. Koffie en thee met iets lekkers zijn inbegrepen.

Webshopbestellingen:

Bij bestelling gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden. 

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW exclusief verzendkosten. Voor het buitenland gelden aangepaste 
tarieven.

Wij verzenden brievenbuspost met TNT-post en pakketten met pakketdienstnl. Indien mogelijk hanteren wij de 
tarieven voor brievenbuspost.

Ook bestaat de mogelijkheid tot afhalen, daarvoor kunt u mailen naar lindehof@hetnet.nl. 

Bij afhalen kunt u contant afrekenen of pinnen. 

Na de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin het totaal bedrag en het bankrekeningnummer. 

Annulering binnen 24 uur na het bestellen per e-mail. 

Na de annulering ontvangt u een bevestiging per e-mail. 

Wij doen onze uiterste best om de te versturen artikelen zo goed mogelijk te verpakken zodat ze tegen een stootje 
kunnen. Wij zijn derhalve dan ook NIET aansprakelijk voor geleden schade tijdens vervoer of veroorzaakt door de 
koper.

Wij willen u er op wijzen dat de kleuren iets kunnen afwijken. Ook hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

Het vullen van de webwinkel blijft mensenwerk. Er zullen dan ook ongetwijfeld typefouten in voor komen. Mocht dit 
tot onduidelijkheden lijden, neemt u dan aub. contact met ons op.
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