Voorwaarden workshops 2019, Tai Chi Matthijs Winnubst
Opdrachtnemer: Matthijs Winnubst en eventuele assistent(en)
Opdrachtgever: degene die Matthijs Winnubst inhuurt voor de workshop
Deelnemers: degenen die meedoen aan de workshop op uitnodiging van
opdrachtgever
A. Aansprakelijkheid voor letsel of schade:
1. De deelnemers doen mee op eigen risico. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan vooraf, tijdens of na de
workshop.
2. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichaam en dient daarin
eigen grenzen te bewaken en het bereiken of overschrijden van die grenzen
te respecteren, alsmede aan opdrachtnemer te laten weten indien relevant in
het onderlinge contact bij de oefeningen.
3. Opdrachtgever dient de deelnemers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtnemer zal punt 1 en 2 aan het begin van de workshop bevestigen.
B. Locatie en faciliteiten
5. De locatie voor de workshop wordt door opdrachtgever verzorgd, tenzij
anders overeengekomen. Deze locatie dient minstens 24 m2 + 1 m2 per
deelnemer aan vloeroppervlak te omvatten.
6. Aanvullende faciliteiten worden door opdrachtgever verzorgd, tenzij anders
overeengekomen.
C. Annuleren van de overeenkomst door opdrachtgever:
7. Annuleren is kosteloos mogelijk tot 1 week voor de workshopdatum.
8. Bij annuleren binnen de laatste week wordt de halve workshopprijs in
rekening gebracht.
9. Wanneer de workshop korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden
de volle kosten in rekening gebracht.
D. Annuleren van de overeenkomst door opdrachtnemer:
10. Annuleren is mogelijk zonder opvolging tot 1 week voor de workshopdatum.
11. Bij annuleren binnen de laatste week, zal opdrachtnemer zich zonder
verplichting beijveren voor het vinden van een kwalitatieve vervanger en deze
vrijblijvend voorstellen aan opdrachtgever.
E. Kosten en betaling:
12. De kosten van de workshop worden per offerte aan opdrachtgever
bekendgemaakt, exclusief 6% BTW.
13. Opdrachtnemer verstuurt zijn factuur na afloop van de workshop, tenzij
anders overeengekomen.
14. Opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de workshop binnen 14 dagen
na ontvangst van de factuur.
F. Privacy
15. Mijn complete privacybeleid staat hier:
https://www.matthijswinnubst.nl/cookies-privacy/
G. Onderschrijving van deze voorwaarden

16. Door aan opdrachtnemer opdracht te verstrekken voor een workshop, geeft
opdrachtgever impliciet aan deze voorwaarden te onderschrijven.
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