
  Algemene Voorwaarden voor het volgen van een Workshop 
bij “The Green Circle”

Organisator, Daan de Leeuw, Bijzondere Houtbewerkingen

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
* 1. Daan de Leeuw Bijzondere Houtbewerkingen, verder te noemen The Green Circle.
* 2. Deelnemer:de natuurlijke persoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 
       workshop is gesloten en die feitelijk aan de workshop deelneemt.
* 3. Workshop of leerperiode met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of 
       vaardigheden op het gebied van Greenwoodwork, Smeden, Beeldhouwen, Manden Vlechten en/of Oer koken..
* 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
* 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen The Green Circle en de
       deelnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
       voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
* 2. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de
       toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus
* 1. Inschrijving voor de door The Green Circle te verzorgen workshop kan door deelnemer plaats vinden
      door het verzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de website van Daan de Leeuw.
* 2.The Green Circle bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld
      per E-mail/elektronisch post. De deelnemer heeft recht op plaatsing indien het cursusgeld binnen de afgesproken tijd maar 
      minimaal 21 dagen vóór de aanvang van de workshop is bijgeschreven op een door The Green Circle aangewezen bankrekening, 
      of contant heeft afgerekend.

Artikel 4. Prijzen van een workshop
* 1. Bij inschrijving door middel van het inschrijfformulier op de website van Daan de Leeuw gelden de
       prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website of het uitgereikte informatie blad van de 
       workshop zijn vermeld tenzij er sprake is van een duidelijke verschrijving.
* 2. In de Workshop zijn de kosten voor het cursusmateriaal niet inbegrepen, behalve het gebruik van vers hout en klein metaal voor het
       smeden en eigen oogst Wilgen takken. Het gebruik van ingekochte wilgen takken, steen, hout/vlechtmateriaal voor zitting stoel/kruk en
       speciaal metaal voor smeden zullen wel worden gedeclareerd na de workshop.

Artikel 5. Betaling
* 1. Na betaling voor een workshop zoals vermeld in artikel 3 zendt The Green Circle een bevestiging met
       betrekking tot de cursus aan de deelnemer.
* 2. Indien de deelnemer niet binnen de in Artikel 3 genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege 
       in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De deelnemer is in dat geval tevens
       zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente
       verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van
       een maand wordt beschouwd als een hele.
* 3. Indien de deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor The Green Circle voortvloeiende
       kosten voor  rekening van de deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en 
       buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De
       buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een 
       minimum bedrag van € 75,-.

Artikel 6. Annulering workshop door de deelnemer
* 1. Bij annulering tot één (1) week voor de eerste officiële workshopdag wordt € 100,- in rekening gebracht. 
* 2. Annulering door de deelnemer van de workshop overeenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 7. Annulering workshop door Daan de Leeuw
* 1. The Green Circle behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk 1 week voor de 
       desbetreffende workshopdag. De deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Daan de
       Leeuw zal het door de deelnemer betaalde workshopgeld restitueren. Indien mogelijk biedt The Green Circle
       de deelnemer een alternatief aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshop geld niet
       gerestitueerd.
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Artikel 8. Aansprakelijkheid
* 1. Deelname aan een workshop geschiedt voor risico van de deelnemer. Behoudens in
       geval van opzet of grove schuld The Green Circle niet aansprakelijk voor
       enige vorm van schade, waaronder gevolgschade of letselschade die de deelnemer lijdt als gevolg van
       ongevallen die gebeuren tijdens een workshop, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid
       wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
*2. The Green Circle is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met
      deelname aan een workshop of de annulering van de workshop overeenkomst door The Green Circl
       tenzij aan The Green Circle opzet of grove schuld kan worden verweten.
* 3. The Green Circle staat niet in voor de deugdelijkheid van de door een deelnemer gemaakte werkstukken. 
       Iedere aansprakelijkheid ter zake van schade veroorzaakt door gebruik van een werkstuk dat is 
       vervaardigd bij The Green Circle is uitgesloten.
* 4. Indien een deelnemer zijn/haar werkstuk gedurende of na een workshopperiode in opslag plaatst bij The Green Circle
       is The Green Circle niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt of ontstaat aan 
       dit werkstuk uit hoofde van welke oorzaak dan ook. De opslag van een werkstuk is dan ook volledig 
       voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat een dergelijke schade ook 
       niet wordt gedekt door enige verzekering die The Green Circle heeft afgesloten.
* 5. Indien The Green Circle op enig moment ondanks het gestelde in de voorgaande leden wel aansprakelijk 
       is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
* 6. Indirecte schade wordt niet vergoed.
* 7. De deelnemer wordt aangeraden een ongevallenverzekering af te sluiten.

Artikel 9. Verhindering door The Green Circle zelf
* 1. Indien The Green Circle door gewichtige omstandigheden niet aan zijn verplichtingen jegens de
       deelnemer kan voldoen, is The Green Circle gerechtigd de workshop te wijzigen, te verplaatsen of niet door
       te laten gaan. Indien mogelijk zal The Green Circle de deelnemer een alternatief aan bieden.
* 2. Als de deelnemer wegens gegronde redenen het alternatief afwijst dient hij dit onverwijld aan The Green Circle
       mee te delen. The Green Circle verplicht zich in een dergelijk geval een evenredig gedeelte van
       de cursusgelden terug te storten.
* 3. The Green Circle is nimmer verplicht om enige schade ten gevolge van het niet doorgaan van de cursus/workshop
        te vergoeden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
* 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt na betaling, eigendom van de deelnemer. De rechten van intellectuele
       eigendom met betrekking tot de cursus/workshop, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten 
       met betrekking tot de cursus/workshop worden door The Green Circle voorbehouden.
* 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Green Circle is de deelnemer niet gerechtigd
       gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te
       exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 11. Vervanging cursus begeleider
* 1. The Green Circle is te allen tijde gerechtigd een workshop leider, door haar met de uitvoering van de
       workshopovereenkomst belast, te vervangen door een andere workshop leider.

Artikel 12. Toepasselijk recht
* 1. Op alle overeenkomsten tussen The Green Circle en de deelnemer is Nederlands recht van
       toepassing.
* 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte of overeenkomst, waarop
       deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, 
       worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aldus gelezen en ondertekend als akkoord verklaard voor pag 1 en 2 van deze voorwaarden,
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