DE VOORWAARDEN
Aanbetaling & reservering
-

Bij alle workshops en cursussen zomerschool dien je tot drie weken voorafgaand de helft van het
bedrag als aanbetaling over te maken.
De datum waarop de aanbetaling op de rekening is bijgeschreven, geldt als de datum van
inschrijving. Pas na de (aan-)betaling ben je dus ingeschreven.
De rest van het bedrag dien je uiterlijk een week voor aanvang van de workshop of cursus
zomerschool over te maken.
Bij een workshop van een dagdeel kan je het resterende bedrag ook op de dag zelf met een
cheque of contant betalen.

Annuleren
-

Annuleren kan altijd. We weten immers niet wat de dag van morgen zal brengen.
Je mag als deelnemer je deelname aan de zomercursus schriftelijk of per e-mail annuleren.
Je kunt bij de cursussen zomerschool kosteloos annuleren tot drie weken voor aanvang.
Je krijgt dan je aanbetaling terug.
Je kunt bij een workshops van een dag of meerdere dagen kosteloos annuleren tot twee weken
voor aanvang. Je krijgt dan je aanbetaling terug.
Bij de workshops van een dagdeel mag je annuleren tot één week voor aanvang.
Je krijgt dan je aanbetaling terug.
Als je jezelf afmeldt na deze termijnen dan ben je mij de aanbetaling verschuldigd.
Het bedrag van aanbetaling geldt dan als vergoeding van de voor jou ingekochte lesmaterialen,
uren en andere kosten.
Bij afmelding binnen 48 uur voor aanvang ben je ons het gehele workshopbedrag verschuldigd.
Dit bedrag geldt als vergoeding van de voor jou gekochte lesmaterialen, uren en andere kosten.

Zorg dragen voor elkaar in verband met COVID 19
Wij vragen aan iedereen die bij ons een workshop of een cursus zomerschool komt volgen om van te
voren een PCR te doen of een zelftest ter plaatse. Mocht het resultaat positief zijn dan krijg je het
gehele (aanbetaalde) bedrag terug in de vorm van een voucher van gelijke waarde. Als je vanuit
Nederland naar Frankrijk reist, houd dan het reisadvies in de gaten.
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Kruidenatelier DE HERBORISTE behoudt te allen tijde het recht om een workshop of cursus te
annuleren vanwege onvoldoende aanmeldingen of bij ziekte van de workshopgever(s). Mocht een
workshop / cursus niet door gaan, dan maken wij dat uiterlijk een week van te voren kenbaar. Er vindt
dan volledige restitutie plaats van de aanbetaling of het betaalde deelname-bedrag. Voor eventuele
geleden schade op welke manier dan ook, als gevolg van annulering van onze kant, vindt geen
compensatie plaats. NB. Wanneer je annuleert en je gebruik wilt maken van de mogelijkheid deel te
nemen aan een andere workshops / cursus, mail dan altijd persoonlijk naar info@deherboriste.com

Voorwaarden inschrijven
•
•
•
•
•
•
•
•

In elke cursus en workshop is er plaats voor maximaal acht deelnemers.
Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen in een workshop / cursus dan zetten we je op een
wachtlijst.
Als iemand zich afmeldt voor een cursus / workshop dan is die plaats voor de eerste op de
wachtlijst.
Bij de inschrijving geldt de betalingsdatum als de datum van inschrijving.
Aanmelden kan tot een week voor aanvang van een workshop of cursus.
Een workshop of cursus gaat van start bij minimaal vier deelnemers.
Maximaal één week voor aanvang krijg je van ons bericht als een workshop of cursus niet
doorgaat.
Als een workshop of cursus niet doorgaat, storten we het bedrag terug.
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Gegevens voor betalen
Credit Agricole: FR76 1480 6580 0072 0306 8583 101
(BIC) AGRIFRPP848 (op naam van Nataschja Derks).
Vermeld bij de betaling je naam, datum en cursus / workshop.
Na het overmaken van het bedrag is jouw plaats bevestigd.
Kruidenatelier DE HERBORISTE
0031 6 42005018
71 Route des Foissats
Le Prenet
58730 Villapourçon
Departement La Nièvre
France
info@deherboriste.com
www.deherboriste.com
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