Algemene voorwaarden
1. Het gebruik van de werkplaatsen
- De klant heeft alleen toegang tot een werkplaats om eigen werkstukken te maken indien
hij/zij zich bij de balie heeft ingeschreven als lid en 22,00 euro heeft betaald voor het
lidmaatschap voor 3, 6 of 12 maanden. Na afloop van deze periode kan het lidmaatschap
opnieuw verlengd worden.
- Indien de klant stopt met het maken van eigen werkstukken wordt er geen
lidmaatschapsgeld teruggegeven.
- Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan een ander.
- De stichting is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke
eigendommen van de klant.
- In sommige werkplaatsen moet een klein bedrag betaald worden voor het gebruik van grote
machines, ovens, enz.
- Indien een lidmaatschap is afgelopen en er nog werkstukken en/of materiaal op de
werkplaats aanwezig is, kan dit tot drie maanden na afloop van het lidmaatschap blijven
staan, daarna kunnen spullen verwijderd worden uit de werkplaats. Voor dit gebeurt nemen
we hier contact over op, zodat spullen nog kunnen worden opgehaald. Indien spullen niet
worden opgehaald heeft de werkplaats het recht deze spullen niet langer te bewaren.

2. Deelname aan cursussen
- De klant betaalt naast het cursusgeld altijd het lidmaatschap á 22,00 euro voor 3 maanden.
Tijdens de duur van de cursus heeft de klant dus een geldig lidmaatschap nodig.
- Indien de klant besluit om niet aan de reeds betaalde cursus deel te nemen, worden
cursusgeld en lidmaatschap enkel terugbetaald indien het nog twee maanden duurt voor de
start van de cursus, of wanneer wij de plek kunnen vergeven aan een ander. Lukt dit niet,
dan is teruggave van het betaalde cursusgeld niet mogelijk.
- In geval van te weinig aanmeldingen voor een cursus kan de stichting besluiten om de cursus
te annuleren. De klant krijgt in deze situatie altijd cursusgeld en lidmaatschap terugbetaald.
- Stadspashouders kunnen op vertoon van hun pas 10% korting krijgen op een cursus.
I.v.m. controle van de pas, kan stadspaskorting alleen bij inschrijving en betaling van een
cursus aan de balie en niet online. Voor het lidmaatschap geldt geen kortingsmogelijkheid.

