VOORWAARDEN NAAILES, WORKSCHOPS & OPLEIDING
Voorwaarden
Artikel 1: Aanmelding en inschrijving
Aanmelding vindt plaats via website www.maatpatronen.nl
(verder “website” genoemd) door middel van het volledig
invullen van het inschrijfformulier en het accepteren van deze
voorwaarden.
Artikel 2: Toelating
Indien zich voor een langdurige NAAILES, WORKSCHOPS of/en
OPLEIDING (verder “cursus” genoemd) minder deelnemers
aanmelden dan het vereiste minimum aantal (4 – vier) dan is
StudioJane gerechtigd de cursus te annuleren of op andere datum
te verplaatsen. Het betaalde cursusgeld zal worden gerestitueerd,
tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan
voor de volgende cursus.
Artikel 3: Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van september tot en met juni. De vakantieen feestdagen zijn vermeld op de website. De agenda wordt
ingedeeld in twee periodes – van september t/m december en
van januari t/m juni.
Artikel 4: Kosten en betaling
De prijs van de cursus staan vermeld op de website bij de
desbetreffende cursus. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder
voorbehoud van wijzigingen. Na uw aanmelding ontvangt u een
factuur voor de desbetreffende cursus. Het cursusgeld dient
uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

25% zien wij als aanbetaling voor de gemaakte kosten en
geplande afspraken.
De aanbetaling wordt op de factuur met het cursusgeld
verrekend. Indien de aanmelding binnen drie weken (21 kalender
dagen van de factuurdatum) plaatsvindt dient het volledige
cursusgeld ineens te worden voldaan. Betaling betekent dat u
AKKOORD GAAT met de Voorwaarden - GEEN RETOUR of
RUIL mogelijk.
Indien het cursusgeld niet binnen de gestelde termijn (21
kalender dagen van de factuurdatum) is ontvangen heeft
StudioJane het recht de cursusplaats aan een nieuwe deelnemer
beschikbaar te stellen. Hierbij ontstaat gen recht op teruggave
van de aanbetaling.
Cursisten mogen op afspraak gebruik maken van enkele
naaimachines van StudioJane, maar moeten zelf hun machines
meenemen. Voor alle cursisten geldt: materialen, toebehoren en
dergelijke zijn voor eigen rekening.
Artikel 5: Annulering
Mocht u besluiten om uiterlijk drie weken (21 kalender dagen)
vooraf aan de staartdatum van de cursus om welke reden dan
ook geen gebruik te maken van bovengenoemde diensten, dan
wordt het factuurbedrag indien reeds voldaan terug betaald
minus de aanbetaling van 25% van cursusgeld.
Binnen de niet gestelde termijn geannuleerd en/of zijn de cursus
gestart bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusgeld of
een gedeelte daarvan. Dit houd dus ook praktisch in, dat u zich
te laat afmeldt, u zich heeft te houden aan de
betalingsovereenkomst, welke bent aangegaan bij de inschrijving.
Bij annulering die bovenstaande eisen is voldoet heeft StudioJane
de plicht binnen drie maanden (90 kalender dagen van de

officiële annuleringdatum) het bedrag terug te storten op uw
rekening. De officiële annuleringdatum wordt door StudioJane
schriftelijk per e-mail bewezen.
Artikel 6: Kopen op afstand
De annulering van bovenstaande “Artikel 5” geldt niet voor
producten welke direct via website gedownload, per e-mal
toegezonden, op external drive of als drukproductie verkocht
en/of op maat gemaakt zijn.
Artikel 7: Les
Voor NAAILES, WORKSCHOP en/of NAAIAVOND (verder “les”
genoemd) bied StudioJane de mogelijkheid om 4x- of 10xlessen
stempelkaart voordelig te schaffen.
De 4xlessen stempelkaart binnen drie kalender maanden vanaf
de factuurdatum (exl. juli en augustus) is geldig; de10xlessen
stempelkaart binnen een half schooljaar (exl. de feestdagen) is
geldig.
Het afmelden van een eenmalige les dient minimaal 24 uur van
te voren plaats te vinden. Indien binnen 24 uur geen afmelding
plaatsvindt, wordt de les doorberekend.
Mocht u besluiten om uiterlijk 24 uur vooraf aan de staartdatum
van de les om welke reden dan ook geen gebruik te maken van
bovengenoemde diensten, dan wordt het factuurbedrag indien
reeds voldaan terug betaald minus de aanbetaling van 25% van
lesgeld.
Binnen de niet gestelde termijn geannuleerd en/of zijn de lessen
gestart bestaat geen recht op terugbetaling van het lesgeld of een
gedeelte daarvan. Dit houd dus ook praktisch in, dat u zich te
laat afmeldt, u zich heeft te houden aan de
betalingsovereenkomst, welke bent aangegaan bij de
inschrijving/aanmelding.

Bij annulering die bovenstaande eisen is voldoet heeft StudioJane
de plicht binnen drie maanden (90 kalender dagen van de
officiële annuleringdatum) het bedrag terug te storten op uw
rekening. De officiële annuleringdatum wordt door StudioJane
schriftelijk per e-mail bewezen.
Artikel 8: Restitutie
Restitutie van cursusgelden vindt niet plaats.
Artikel 9: Cursusmateriaal
StudioJane betracht zorgvuldigheid bij de samenstelling en
controle van de door haar gemakte cursus- en lesmateriaal en zal
doen wat redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om fouten
hierin te voorkomen en/of te herstellen.
Artikel 10: Overmacht
Studiojane behoudt zich het recht voor oorspronkelijke docent te
vervangen. Indien er geen vervanging gevonden is, wordt het
cursusgeld (of lesgeld) niet terugbetaald maar worden de
geannuleerde dag(en) ingehaald. Wanneer de cursist de nieuwe
aangeboden datum, om welke reden dan ook, niet kan inhalen,
dan heeft de cursist alsdan ook geen recht op restitutie van het
cursusgeld (of lesgeld). De cursist heeft geen recht op verdere
schadevergoeding.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
StudioJane geeft cursussen, workschops, lessen, opleidingen en
adviezen naar eer en geweten. StudioJane aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan

zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid
jegens de wet.
StudioJane is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet
aansprakelijk voor enige letselschade, directe of indirecte schade
door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de
deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie.
StudioJane is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer
lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.
StudioJane is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de
opleiding met de opgedane kennis doet.
StudioJane is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het
verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten op de
locatie.
Artikel 12: Ontbinding
StudioJane is bevoegd de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke
tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als
ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige
verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.
Artikel 13: Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij
StudioJane. Binnen veertien werkdagen ontvangt u een
schriftelijke reactie waarin de verdere afhandeling wordt
beschreven.
Artikel 14: Diversen
14.1. Indien de wederpartij aan StudioJane opgave doet van een
adres, is StudioJane gerechtigd aan dat adres promotie en
reclamemateriaal te verzenden, tenzij de wederpartij aan
StudioJane schriftelijk opgave doet dat de wederpartij deze niet
wenst te ontvangen.

14.2. Studiojane is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht
gebruik temaken van derden.
14.3. Wanneer door StudioJane gedurende korte of langere tijd al
dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te
eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden
op grond van het feit dat StudioJane deze Algemene
Voorwaarden soepel toepast.
Artikel 15: Geschillen
15.1. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
15.2. Op elke overeenkomst tussen StudioJane en de wederpartij
is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16: Wijzigingen
StudioJane heeft het recht de algemene voorwaarden tussentijds
te wijzigen.

