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website: www.fermkeramiek.be
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1.Inschrijvingen en annulatie
1.1De workshops gaan enkel door vanaf een inschrijving van minstens 3 personen. FERMkeramiek
zal de cursist op de hoogte brengen en in overleg een regeling treffen.
1.2Bij annulering door de cursist, ten laatste 1 maand voor de start, wordt het volledige bedrag met
vermindering van 15 euro administratieve kost teruggestort. Bij latere annulering is er geen
terugbetaling voorzien, tenzij iemand anders jouw plaats kan innemen. Hiervan steeds FERMkeramiek
op de hoogte brengen. Dan wordt jouw inschrijvingsgeld teruggestort met een vermindering van 15
euro administratiekosten.
1.3Bij een annulering door FERMkeramiek, wordt het volledige bedrag teruggestort.
1.4FERMkeramiek biedt diensten aan via de webshop. De klant kan betalen via een ingebouwd
betalingssysteem dat werkt met Bancontact, Ideal of overschrijving.
1.5FERMkeramiek heeft het recht om een workshop te annuleren of verplaatsen, zonder hiervoor
aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Het atelier brengt de cursist daarvan op de hoogte en stelt
een compensatie voor.
2.Verzekering
FERMkeramiek sluit een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor elke
deelnemer. Voor lichamelijke schade, materiële schade of verlies van persoonlijke spullen is
FERMkeramiek niet aansprakelijk.
3.Privacy
3.1De persoonlijke gegevens worden door FERMkeramiek bijgehouden en dienen enkel voor intern
gebruik.
3.2Voor gebruik van foto’s /filmpjes op de website of Instagram/Facebook dient FERMkeramiek
steeds uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de deelnemers.
3.3 Foto’s/filmpjes mogen gemaakt worden en gedeeld op sociale media maar steeds met een
vermelding van FERMkeramiek. Toestemming van andere deelnemers die in beeld komen is vereist.
4.Schade en ongevallen
Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van FERMkeramiek of een onderaannemer, al
dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden. Deze
schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoopprijs van het
beschadigde goed.
5.Copyright
Afbeeldingen op de website/facebook/instagram zijn eigendom van FERMkeramiek. Niets mag
gekopieerd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van FERMkeramiek.

