Algemene voorwaarden workshops Etagère BV
Algemene voorwaarden workshops Etagère BV, gevestigd te Baarle-Nassau aan de Geerstraat 1 (5111 PS) en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer 52900517

Artikel : Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken:
1.1. Etagère BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Etagère BV, gevestigd te BaarleNassau aan de Geerstraat 1 (5111 PS) en in geschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar onder
nummer 52900517, die deze voorwaarden toepast.
1.2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de door Etagère BV gegeven workshop.
1.3. Workshop: workshop, cursus, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten
van kennis en vaardigheden op diverse (culinaire) gebieden.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Etagère BV en Cursist betreffende de deelname aan een
Workshop.
1.5. Partijen: Etagère BV en Cursist.
Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, aanbieding, offerte en Overeenkomst
tussen Partijen, voor zover door Etagère BV niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Cursist wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3 Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn
overeengekomen.

Artikel 3: Inschrijving en bevestiging workshop
3.1. Inschrijving voor een door Etagère BV te verzorgen workshop kan door Cursist plaatsvinden door het
inzenden per post of per e-mail van het volledige ingevulde inschrijfformulier of middels het invullen en
versturen van het inschrijfformulier op de website www.etagere-kokenenbakken.nl.
3.2. Etagère BV bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in lid 1 van dit artikel vermeld steeds
schriftelijk (per post of per e-mail). Door verzending van deze bevestiging komt de Overeenkomst tot
stand.
3.3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de ) Overeenkomst weer.
Artikel 4: Prijzen
4.1. De prijzen van de workshop staan vermeld op de website van Etagère BV en worden tevens vermeld op de
opdrachtbevestiging. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend en kunnen onderhevig zijn
aan wijzigingen.

4.2. In de prijzen voor de workshop zijn de kosten voor het workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is
vermeld in de opdrachtbevestiging of op de website.
4.3. Als op een workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW
in rekening gebracht aan Cursist.
4.4. Prijzen kunnen door Etagère BV worden aangepast.

Artikel 5: Betaling
5.1. Na inschrijving voor een workshop, zoals vermeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, verzend
Etagère BV een factuur die voorafgaand aan de cursus door cursist dient te worden voldaan, tenzij tussen
Partijen anders is overeengekomen.
5.2. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen een termijn van acht dagen, doch uiterlijk voor aanvang
van de eerste workshopdag, door middel van een storting op een door Etagère BV verstrekt
bankrekeningnummer.
5.3. Indien Cursist in gebreke blijft ter zake de tijdige betaling van een factuur van Etagère BV, is Cursist van
rechtswege in verzuim. Cursist is alsdan (wettelijke) rente verschuldigd. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cursist in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
5.4. Indien Cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cursist.
5.5. Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de factuur is ontvangen door Etagère
BV, is Cursist niet gerechtigd om aan de workshop deel te nemen, zonder dat dit Cursist ontslaat van de
verplichting tot betaling van de volledige workshopprijs plus eventueel bijkomende rente en kosten.
5.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Cursist niet op.

Artikel 6: Verhindering
6.1. Indien een Cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een andere Cursist
mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 1 week voor de workshopdag wordt aangemeld bij Etagère BV. Voor
deze vervanging is Cursist geen extra kosten verschuldigd.
6.2. Een verhinderde Cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op een andere
datum.
6.3. Bij verhindering heeft Cursist geen recht op restitutie van het workshopbedrag, tenzij Cursist gegronde
redenen, naar het oordeel van Etagere BV, kan aangegeven voor de verhindering.

Artikel 7: Annulering door Cursist
7.1. Cursist is gerechtigd om deelname aan de workshop kosteloos te annuleren tot 4 weken voor de geplande
workshopdag.
7.2. Bij annulering vanaf 4 weken voor de eerste workshopdag tot 1 week voor de eerste workshopdag zal 50%
van het verschuldigde workshopbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.

7.3. Bij annulering binnen 1 week voor de eerste workshopdag is het volledige workshopbedrag verschuldigd.

Artikel 8: Annulering door Etagère BV
8.1. Etagère BV behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van
de workshop. Cursist wordt hier onverwijld van op de hoogte gesteld.
8.2. In geval van annulering zal Etagère BV het reeds betaalde workshopbedrag aan Cursist restitueren. Indien
mogelijk biedt Etagère BV Cursist een andere datum voor een workshop aan. Indien Cursist hiervan gebruik
maakt, zal het workshopbedrag niet worden gerestitueerd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Indien Etagère BV aansprakelijk mocht zijn jegens Cursist, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in dit artikel is bepaald.
9.2. Deelname aan een workshop geschiedt op eigen risico van Cursist. Etagère BV is niet aansprakelijk voor
enig lichamelijk letsel dat Cursist tijdens een workshop oploopt. Cursist dient hiervoor afdoende te zijn
verzekerd.
9.3. Etagère BV is niet aansprakelijk voor schade of enig lichamelijk letsel, van welke aard ook, ontstaan
doordat Etagère BV is uitgegaan van door of namens Cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
9.4. Etagère BV is enkel aansprakelijk voor directe schade van Cursist die een rechtstreeks gevolg is van grove
schuld en/of opzet aan de zijde van Etagère BV. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Etagère BV wordt uitbetaald. Indien
de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid beperkt tot het
factuurbedrag dat is overeengekomen tussen Etagère BV en Cursist.
9.5. Aansprakelijkheid van Etagère BV voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade,
inkomensderving, omzetverlies of winstderving en verlies aan levensgenot, is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 10: Vervanging workshopdocent
10.1.

Etagère BV is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een workshopdocent te vervangen
door een andere workshopdocent.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te [plaats] onder
nummer [nummer] op [datum] en staan gepubliceerd op de website Etagère BV www.etagerekokenenbakken.nl.

11.2.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.

11.3.

Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Partijen worden uitsluitend
voorgelegd aan de Rechtbank Breda, tenzij Partijen arbitrage of bindend advies overeenkomen.

