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INSCHRIJFVOORWAARDEN
Atelier Van Gogh Nuenen
Atelier Van Gogh en de stichting Atelier Van Gogh Nuenen
Het Atelier Van Gogh (AVG) is een collectief van docenten beeldende kunst. Het collectief huurt op
individuele basis via de stichting Atelier Van Gogh Nuenen leslocaties. Inhoudelijk staat de stichting
Atelier Van Gogh Nuenen los van het collectief. De stichting faciliteert uitsluitend de verhuur van de
leslocaties. Inschrijving, betaling en verdere afspraken rondom de door het collectief AVG
aangeboden cursussen zijn geheel de verantwoordelijkheid van de individuele docent.
Inschrijving kan alleen door volledige en correcte invulling en het versturen van het digitale
inschrijfformulier zoals deze op de website van het Atelier Van Gogh Nuenen (hierna AVG genoemd)
beschikbaar is. De inschrijver ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn of haar inschrijving. Na
ontvangst van het inschrijfformulier is de inschrijving bindend en wordt door de betreffende docent
contact met de inschrijver opgenomen om afspraken rondom plaatsing in de cursus en de betaling te
maken. Bij een minderjarige worden de afspraken met een ouder/verzorger gemaakt.
Betaling van lesgeld dient in overleg met de docent voorafgaand aan de startdatum van de cursus te
gebeuren. De docent is zelf verantwoordelijk voor het innen van de lesgelden.
Plaatsing geschiedt in principe op volgorde van binnenkomst. De docent bepaalt zelf de minimale en
maximale groepsgrootte. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de docent besluiten om de cursus niet
door te laten gaan.
Annulering: Tot 14 dagen na aanmelding kan de inschrijving door de deelnemer en/of de
betalingsplichtige ongedaan worden gemaakt. Vindt deze opzegging plaats binnen twee weken voor
het begin van de opleiding of training dan is een annuleringsbedrag van € 25,= verschuldigd. Bij
annulering binnen twee dagen voor aanvang, of bij opzegging tijdens de training of opleiding, of
indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen, wordt het totaalbedrag volledig in rekening
gebracht en dient dit in zijn geheel te worden voldaan, ongeacht of de training daadwerkelijk en/of
tot het eind toe wordt gevolgd.
Tussentijds uitschrijven na plaatsing is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Dit is alleen in het
geval bij verhuizing, of ernstige, langdurige ziekte. De cursist dient in dit laatste geval een
doktersverklaring te overleggen en dit schriftelijk aan de docent te melden. Hierbij wordt een
uitschrijftermijn van een maand gehanteerd (= 4 lessen).
Roosterwijzigingen kunnen in voorziene omstandigheden noodzaak zijn. Als uitgangspunt geldt dat
lessen die uitvallen wegens ziekte van docent, kunnen worden ingehaald. Wanneer méér dan 10 %
van de lessen wegens ziekte van de docent uitvalt, behoudt de docent van het AVG zich het recht
voor, te besluiten tot een in zijn of haar ogen gepaste oplossing. Bijvoorbeeld door een vervanger in
te zetten of restitutie te verlenen voor de lessen die buiten de 10% vallen.
Bij inschrijving gaat men akkoord met GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL, verkregen tijdens
activiteiten van het AVG voor publicitaire doeleinden.
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AANSPRAKELIJKHEID
Docent: docent van het Atelier Van Gogh.
Wederpartij: cursist die ingeschreven is bij de door de docent gegeven cursus(sen) en voldaan heeft
aan de financiële verplichting (factuurbedrag) om deel te mogen nemen.







Indien de docent aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
De docent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de docent
is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige
gegevens.
Indien de docent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
de docent beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De docent is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten en
materiaal die de wederpartij via de docent bij derden afneemt of door producten en materiaal
die door de wederpartij zelfstandig en op eigen initiatief zijn aangeschaft.
De docent is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door alle producten en
materiaal die de wederpartij gebruikt tijdens de cursus.
De docent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie van de cursus(sen) of stagnatie
van de Stichting Atelier Van Gogh.

ALGEMEEN
Materiaal en gereedschap Beeldende kunst: Basisgereedschap zoals ezels is aanwezig. Gebruik van
het basisgereedschap is voor eigen verantwoordelijkheid. De cursist moet zelf voor het teken-,
schildermateriaal zorgen. Papier is tegen vergoeding te verkrijgen op de leslocatie.
Koffie/thee: Voor koffie en thee wordt per cursus een bedrag van 5,00 euro gevraagd.
Lesruimtes / lokalen: De cursussen vinden plaats in cultureel centrum Het Klooster, Park 1, 5671 GA
Nuenen.
Extra activiteiten: Regelmatig organiseren docenten op eigen initiatief een excursie of een workshop.
Deelname aan deze activiteiten geschiedt op eigen risico en het AVG kan voor eventuele schade niet
aansprakelijk worden gehouden.
Stichting Leergeld (alleen voor jongeren van 4 tot 18 jaar): Voor degenen, die de lesgelden niet
(volledig) kunnen betalen, willen we wijzen op de mogelijkheid om beroep te doen op stichting
Leergeld. Inlichtingen 06 - 25 28 65 45 , Meer informatie via leergeld@onsnet.nu en op de website
van stichting Leergeld www.leergeld.nl.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting Atelier Van
Gogh Nuenen in overleg met het collectief van docenten.
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