Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities.
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
• Atelier Stawicki: Simone Stawicki, gevestigd te Huizen, Eemlandweg 7, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Hilversum onder nummer:
32142294.
• Cursist: de natuurlijke persoon die zich aangemeld heeft voor de workshop/cursus bij Atelier Stawicki,
welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.
• Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door aanmelding
via het inschrijﬀormulier op internet, schriftelijke aanmelding (per post, e-mail of anderszins) of
mondelinge aanmelding van de cursist bij een workshop of cursus van Atelier Stawicki. Hierdoor verbindt
Atelier Stawicki zich jegens de cursist tot het verschaﬀen van een door Atelier Stawicki aangeboden en
door hen georganiseerde workshop of cursus.
• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle oﬀertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen,
overeenkomsten en dergelijke van ‘Atelier Stawicki’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen
op reeds gedane oﬀertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door ‘Atelier Stawicki’ uitdrukkelijk en
schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeldt in artikel 3 lid 1 of door integrale acceptatie van de oﬀerte,
impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cursist is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met
deze voorwaarden.
Artikel 3. Inschrijving en bevestiging workshop/cursus
1.Inschrijving voor de door 'Atelier Stawicki' te verzorgen workshop/cursus kan door het inzenden van het
inschrijﬀormulier op internet of schriftelijk het volledig ingevulde inschrijﬀormulier per post of per e-mail of
mondelinge aanmelding door telefonische aanmelding.
2. 'Atelier Stawicki' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld
steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de
overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreﬀende cursus of workshop tot stand. Het bewijs
van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen
worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
4. De cursist, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk
voor alle andere (mede-)cursisten/deelnemers, die hij/zij aanmeldt.
5. Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk
vertegenwoordiger noodzakelijk.
Artikel 4. Prijzen van workshop/cursus
1. Bij inschrijving via een inschrijﬀormulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze
zijn vermeld in de meest recente cursusbrochure die door 'Atelier Stawicki' is uitgegeven c.q. verspreid,
ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
2. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de
prijzen als vermeld in die mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/
elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de workshopprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Op een cursus is BTW van toepassing, de vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en worden inclusief
BTW in rekening gebracht.
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende
BTW-tarieven.
Artikel 5. Betaling
1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 geschiedt de betaling via bankoverschrijving.

Het bedrag dient één (1) week voordat de workshop/cursus begint ontvangen op de bankrekening Simone
Stawicki.
2. Is de cursist in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de cursist.
3. Lessen van de cursus tekenen en schilderen, die wegens ziekte van de leraar geen doorgang vinden,
worden doorbetaald door de cursist tot een maximum van twee uitgevallen lessen per periode van één
cursusjaar. Is de leraar langer ziek, dan is geen lesgeld meer verschuldigd.
4. Indien voor aanvang van de workshop/cursus niet de volledige betaling van het workshop/cursusbedrag
door 'Atelier Stawicki' is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de workshop/cursus deel te
nemen, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige workshop/
cursusbedrag plus eventueel bijkomende kosten. Atelier Stawicki zal dan de betalingsinning uit handen
geven aan een deurwaarder.
5. Indien er betalingsmoeilijkheden optreden kan Simone Stawicki de kantonrechter verzoeken een
gerechtelijk bevel tot betaling uit te vaardigen.
Artikel 6. Verplaatsing data workshop/cursus en veranderingen door Atelier Stawicki
1. Lessen van de cursus tekenen en schilderen, die wegens ziekte van de leraar geen doorgang vinden,
worden doorbetaald door de cursist tot een maximum van twee uitgevallen lessen per periode van één
cursusjaar. Is de leraar langer ziek, dan is geen lesgeld meer verschuldigd.
2. De leraar behoudt zich het recht voor om i.v.m. eventuele exposities de lessen van de cursus of een
workshop te verplaatsen of een vervangende leraar te regelen.
3. 'Atelier Stawicki' behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de
eerste dag van de cursus of workshop. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.
De cursist is ‘Atelier Stawicki’ in dit geval geen workshop/cursusbedrag verschuldigd. Indien mogelijk biedt
'Atelier Stawicki' de opdrachtgever een alternatief aan. De cursist die hiervan gebruik maakt, is het
workshop/cursusbedrag voor alsnog verschuldigd. Als de cursist het bedrag voor de workshop/cursus
reeds via de bank heeft overgemaakt, zal in dit geval van annulering door 'Atelier Stawicki' het workshop/
cursusbedrag worden teruggestort.
4. In het geval van een pandemie zullen de lessen van de cursus tekenen en schilderen aangepast worden
door bijv. videolessen of buitenlessen of iets dergelijks, mits dit in de mogelijkheid van de docent ligt.
Artikel 7. Annulering workshop/cursus door de cursist
1. Annulering door de cursist van de overeenkomst ter zake een workshop/cursus is uitsluitend mogelijk bij
schrijven of via e-mail tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
2. Een workshop/cursus kan tot vier (4) weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden
verplaatst naar een andere datum.
3. Bij annulering tot vier (4) weken voor de workshop of eerste cursusdag wordt € 30,- (inclusief BTW) in
rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de workshop / de eerste
cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden
gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige workshopbedrag/
cursusbedrag verschuldigd.
4. Annulering door de cursist van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
5. Opzegging van de cursusovereenkomst m.b.t. de cursus tekenen en schilderen (33 lessen) dient
schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
6. Indien de cursist opzegt en later weer deel wil nemen aan de cursus, wordt de cursist onderaan de
wachtlijst geplaatst.
Artikel 8. Verhindering van de cursist
1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop of zomercursus, is vervanging door een
andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste dag van de workshop of
zomercursus wordt aangemeld bij 'Atelier Stawicki'. De vervanging geldt dan voor alle dagen van de
workshop of zomercursus, niet voor een deel daarvan. Voor deze vervanging is de cursist geen extra kosten
verschuldigd.
2. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus tekenen en schilderen (33 lessen), is
vervanging door een andere cursist niet mogelijk.
3. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op andere data of
datum mits daar plek is, dit kan tot vier (4) weken voor de workshop. Bij overboeking worden
administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht.
4. Wanneer de cursist van de cursus tekenen en schilderen en de cursus materiaalkennis voor
winkelpersoneel om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken les, is

niettemin lesgeld verschuldigd. Het is bij de cursus tekenen en schilderen en de cursus materiaalkennis
voor winkelpersoneel niet mogelijk de lessen in te halen.
Artikel 9. Verplichtingen van de cursist.
De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor
wordt bemoeilijkt, kan door ‘Atelier Stawicki’ van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit
voortvloeiende kosten komen voor rekening van deze cursist.
Artikel 10. Annulering door 'Atelier Stawicki'
'Atelier Stawicki' behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de
eerste cursusdag. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. De cursist is ‘Atelier
Stawicki’ in dit geval geen workshop/cursusbedrag verschuldigd. Indien mogelijk biedt 'Atelier Stawicki' de
opdrachtgever een alternatief aan. Indien de cursist hiervan gebruik maakt, is de cursist het workshop/
cursusgeld voor alsnog verschuldigd.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. ‘Atelier Stawicki’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met
deelname aan een workshop/cursus van 'Atelier Stawicki' of de annulering van de cursusovereenkomst
door 'Atelier Stawicki', tenzij aan 'Atelier Stawicki' opzet of grove schuld kan worden verweten.
• ‘Atelier Stawicki’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen
van cursisten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus.
• Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de cursist op grond van de
overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de cursist verplicht daarvan binnen vier (4) dagen
mededeling te doen aan ‘Atelier Stawicki’. Eventuele schade wordt door ‘Atelier Stawicki’ vergoedt tenzij
de tekortkoming in de nakoming niet aan ‘Atelier Stawicki’ is toe te rekenen noch aan de persoon/
organisatie van wiens hulp/medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt,
omdat:
- de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de cursist.
- de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden
opgeheven en/of toe te rekenen is aan een derde die niet bij het geven van de workshop/cursus is
betrokken.
- de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de
workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt
maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
- er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van
de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen
niet konden worden vermeden.
Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de cursist op grond van
de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de cursist noch
aan ‘Atelier Stawicki’ zijn toe te rekenen (in achtnemend hetgeen hiervoor vermeld is), draagt ieder zijn
eigen schade.
2. Indien 'Atelier Stawicki' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige
schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte materiaal bij de cursus of workshop, het cursusboek en eventuele overige stukken/
documentatie zijn het intellectuele eigendom van Simone Stawicki. De rechten van het intellectuele
eigendom met betrekking tot de cursus/workshop, het cursus/workshopmateriaal, het cursusboek en
eventuele overige stukken/documentatie met betrekking tot de cursus/workshop worden door 'Atelier
Stawicki' voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Simone Stawicki is de opdrachtgever niet gerechtigd
gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursus/workshopmateriaal, het cursusboek
en eventuele overige stukken/documentatie te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te
verveelvoudigen.
Artikel 13. Vervanging docent of trainer
'Atelier Stawicki' is te allen tijde gerechtigd een docent of kunstenaar, door haar met de uitvoering van de
cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of kunstenaar.

Artikel 14. Privacy
'Atelier Stawicki' zal de persoonlijke gegevens van de cursist die zij verkrijgt bij een inschrijving van een
workshop/cursus of aanvraag van een oﬀerte zeven jaar bewaren, tenzij de cursist op de wachtlijst staat of
heeft toegestemd om op de hoogte te blijven van activiteiten middels mail en/of nieuwsbrief. De
persoonsgegevens zijn alleen die gegevens die boekhoudkundig noodzakelijk zijn en eventueel e-mail en
telefoonnummer. De gegevens kunnen altijd op verzoek van de cursist aangepast worden en uitschrijving
uit de mailing list is altijd mogelijk. Een complete Privacy Statement is te vinden op www.atelierstawicki.nl/
privacystatement of schriftelijk aan te vragen.
Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op alle oﬀertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'Atelier Stawicki' en
overeenkomsten tussen 'Atelier Stawicki' en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een oﬀerte, algemene aanbieding,
(rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar
aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de rechter, tenzij de
wet anders voorschrijft.

