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1) Algemeen  

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten uitgevoerd door 

Atelier Blije gezichten en de Natuurklas nader te noemen Atelier Blije Gezichten/ De 

Natuurklas 

b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de 

nakoming van alle tussen de Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas en opdrachtgever, al dan 

niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.  

c) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door de 

Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.  

d) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.  

2) Activiteiten  

a) Het geven workshops, lessen, feestjes en cursussen.  

3) Inschrijven  

a) Er dient voor alle deelnemers te worden ingeschreven/geboekt 

b) De hoogte van het inschrijfgeld/boeking staat vermeld op de websites 

www.denatuurklas.nl  

c) Er is ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld/ of de betaling is voldaan die de 

hoofdboeker/opdrachtgever per e-mail krijgt toegezonden. Dit is tevens de bevestiging voor 

de geboekte activiteit. 

5) Ziekte of afwezigheid  

a) Lessen bij de cursussen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen 

worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.  

b) Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring 

te overleggen. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden. De gereserveerde 

lesplaats kan dan komen te vervallen.  

6) Aanwezigheid ouder / verzorger  

a) De cursus- / workshopleider bepaalt per activiteit of de aanwezigheid van de ouder / 

verzorger gewenst is. Bij de Natuurcursussen en workshops/lessen zijn de ouders/verzorgers 

er in principe niet bij, mits in overleg met de cursusleider. 

b) De aanwijzingen van de cursus- / workshopleider dienen te allen tijde te worden 

opgevolgd.  
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7) Betaling  

a) Het inschrijfgeld/ de kosten voor activiteiten dient vooraf te worden voldaan.  

8) Opzegging  

a) Opzegging van een boeking dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.  

b) De opzegtermijn bedraagt ten minste 3 weken.  

9) Uitsluiting  

a) Uitsluiting van deelname aan de activiteiten kan plaatsvinden indien aan één van de 

volgende regels niet wordt voldaan:  

- indien er structureel te laat wordt gekomen voor de cursus/workshop;  

- indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmert;  

- indien de aanwijzingen van de workshop- / cursusleider structureel wordt 

genegeerd of niet wordt geaccepteerd.  

b) Uitsluiting van deelname aan de workshops / cursussen kan plaatsvinden indien blijkt dat 

betalingen niet worden voldaan.  

10) Veiligheid  

a) Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas spant zich in om alle activiteiten met de grootst 

mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.  

b) Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas is op geen enkele manier verantwoordelijk voor 

lichamelijk letsel van deelnemers aan de activiteit. Gebruik van (keuken)gereedschap, 

(zak)messen, natuuractiviteiten en spelen in de natuur kan gevaar met zich meebrengen, 

echter is de hoofdboeker/opdrachtgever hier verantwoordelijk voor. 

c) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te 

worden vermeld. Alleen dan kan de workshop -/ cursusleider bij het lesgeven rekening 

houden met deze zaken. Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas is dan ook nimmer 

aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.  

11) Aansprakelijkheid  

a) Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte of overlijden van begeleider of diens directe 

familieleden, brand of schade aan gebouwen) activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd, 

kan Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

b) De totale aansprakelijkheid van Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas door toerekenbare 

tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de 

directe schade tot maximaal het door Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas verzekerde 

bedrag.  

c) Iedere aansprakelijkheid van Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas voor enige andere 

vorm van schade is uitgesloten.  
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d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de 

schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per 

aangetekend schrijven bij Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas meldt.  

12) Restitutie gelden  

a) Bij uitsluiting van deelname aan de activiteit heeft u geen recht op teruggave van reeds 

betaald lesgeld.  

13) Privacybescherming  

a) Persoonsgegevens worden door Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas alleen gebruikt voor 

de hiervoor omschreven werkzaamheden.  

14) Geschillen  

a) Alle geschillen tussen Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas en u worden beheerst door 

Nederlands recht.  

b) Alle geschillen tussen Atelier Blije Gezichten/ De Natuurklas en u worden bij uitsluiting 

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Gebruiker gevestigd is.  

15) Slotbepalingen  

a) Door de betaling van de boeking/inschrijfgeld, verklaard u deze algemene voorwaarden te 

hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard. 


