
Algemene Voorwaarden Artschool Helmond 

Workshops en 1-daagse arrangementen voor groepen 

1. Na aanmelding ontvangt u van Artschool Helmond een bevestiging en een factuur. Het 

verschuldigde bedrag dienen wij uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de workshop te 

hebben ontvangen. Uw inschrijving is dan definitief.  

 

2. Degene die een workshop reserveert is verantwoordelijk voor de afspraken betreffende 

inschrijving en betaling.  

 

3. Bij niet tijdige betaling komt uw inschrijving te vervallen en worden er 50% annulerings-

kosten in rekening gebracht. 

 

4. Wij beschouwen uitsluitend een wederzijdse schriftelijke (of e-mail-) bevestiging als 

bindend, zowel voor de opdrachtgever als voor Artschool Helmond. 

 

5. Offertes zijn tot 7 dagen na dagtekening geldig tenzij schriftelijk anders is overeen-

gekomen. 

 

6. Bij annulering van één of meer personen van uw gereserveerde workshop betaalt u 50% 

van het voor deze perso(o)n(en) gerekende bedrag tot een minimaal aantal deelnemers 

van 70% van het aantal deelnemers. Wordt het aantal deelnemers na annulering minder 

dan 70%, dan vindt er geen teruggave plaats. Annuleringen dienen wij uiterlijk 48 uur 

voor de workshopdatum via e-mail te ontvangen. 

 

7. Wanneer één of meer deelnemers op de geboekte workshopdatum niet verschijnt, bent u 

alsnog het gehele bedrag verschuldigd en vindt er derhalve geen teruggave plaats. 

 

8. Het is niet mogelijk om uw gereserveerde workshop te verplaatsen naar een andere 

datum. 

 

9. Artschool Helmond, begeleiding en/of workshopassistenten kunnen op geen enkele wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (letsel)schade die tijdens een workshop in 

ons atelier of op de overeengekomen locatie ontstaat.  

 

10. Artschool Helmond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging 

en/of of diefstal van werkstukken in haar bezit tijdens de opdroog- en/of opslagperiode. 

 

11. Artschool Helmond is niet verantwoordelijk voor eventueel beschadigde/bevlekte kleding 

en/of schoeisel van deelnemers aan een workshop. 

 

12. Deelnemers dienen op tijd op de overeengekomen locatie te zijn. Latere aankomst dan het 

overeengekomen tijdstip, betekent dat de duur van de workshop wordt ingekort. 

 

13. Indien een medewerker van Artschool Helmond waarneemt dat door het gedrag van één of 

meer deelnemers hun eigen veiligheid, gevoel van veiligheid en welbevinden en/of de 

veiligheid etc. van andere deelnemers en/of medewerkers van Artschool Helmond in 

gevaar wordt gebracht, heeft Artschool Helmond het recht om de deelnemer(s) te 

verwijderen uit de workshop, de workshop per direct stop te zetten en/of de workshop 

voortijdig af te sluiten. In dat geval wordt alsnog het volledig verschuldigde bedrag in 

rekening gebracht en vindt er derhalve geen teruggave plaats. 
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Algemene Voorwaarden Artschool Helmond 

Schilderlessen en schildercursussen* 

Hieronder staan de algemene voorwaarden, die betrekking hebben op de lessen en 

cursussen van Artschool Helmond. Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart u 

zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

*  Onder schilderlessen wordt een doorlopende schildercursus verstaan. 

Onder schildercursussen wordt een speciale schildercursus verstaan bestaande uit een 

vooraf bepaald aantal lessen die vallen binnen een vooraf bepaalde periode. 

 

Inschrijving 

U kunt zich inschrijven voor cursussen met het inschrijfformulier. Dit kan alleen schriftelijk. 

Inschrijfformulieren en deze Algemene Voorwaarden zijn verkrijgbaar bij docenten van 

Artschool Helmond. Uw inschrijving is geldig tot wederopzegging door de cursist met 

inachtname van een opzegtermijn van drie maanden of beëindiging van de overeenkomst 

door Artschool Helmond. 

 

Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. 

Cursussen starten uitsluitend wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. 

 

Publicatie 

Door inschrijving verleent u de Artschool Helmond toestemming voor het publiceren van 

foto’s en video’s, die zijn genomen tijdens de cursussen, schilderlessen en andere 

activiteiten van Artschool Helmond, in brochures, op de website en in andere 

publiciteitsuitingen en social media. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u dit 

schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar. 

 

Plaatsing 

Iedereen die geplaatst is wordt door de docent benaderd voor een eerste lesafspraak.  

De lestijd(en) wordt in onderling overleg vastgesteld. 

Inschrijvers die niet geplaatst kunnen worden, komen automatisch op de wachtlijst. U 

ontvangt hiervan bericht.  

De plaatsing is definitief wanneer het inschrijfgeld samen met het lesgeld voor het eerste 

kwartaal of de cursus voldaan is. 

 

Duur van de overeenkomst 

De contractsperiode van schilderlessen wordt stilzwijgend verlengd met een een periode 

van telkens drie maanden. In geval met een strippenkaart of kadobon afneemt, gelden de 

voorwaarden die op deze coupons vermeld staat. 

Voor speciale cursussen geldt een vooraf bepaald aantal lessen die binnen een vooraf 

bepaalde periode te volgen zijn. Aanbieding van speciale cursussen wordt via de website 

http://artschoolhelmond.nl en/of gedrukte media gecommuniceerd. 

Betaling dient in beide gevallen vooraf te geschieden. 

 

Restitutie bij uitval van lessen 

Indien aan het einde van 6 maandperioden blijkt dat door ziekte of verhindering van de 

docent buiten de vakanties of vrije dagen meer dan twee lessen zijn vervallen, kan 

hiervoor schriftelijk restitutie van lesgeld worden aangevraagd. Restitutie wordt verleend 

vanaf de derde vervallen les. Het is ook mogelijk om in plaats hiervan in overleg met de 

docent de gemiste lessen in te halen. 

 

Verzuim van een cursist leidt niet tot restitutie van verschuldigde lesgelden. 

http://artschoolhelmond.nl/
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In geval van ziekte of overmacht, leidend tot een verzuim van drie of meer aaneengesloten 

lessen, kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kan schriftelijk restitutie van 

lesgeld vanaf de derde verzuimde les worden aangevraagd. 

 

Het verzuim dient altijd uiterlijk 24 uur tevoren gemeld te zijn bij de docent. Hierbij is het 

soms mogelijk de lessen, in overleg met de docent, in te halen. 

 

Tarieven 

Het tarief voor schilderlessen bedraagt 67,50 euro per maand (202,50 euro voor drie 

maanden). 

Het tarief voor personen onder de 18 jaar bedraagt 57,50 per maand (172,50 euro voor 

drie maanden). 

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig 22,50 euro. Voor cursussen en “Specials” gelden 

speciale cursusprijzen. 

Tevens zijn er speciale aanbiedingen voor een beperkt aantal lessen middels de uitgifte van 

coupons zoals de 10-strippenkaart of de cadeaubon. Deze hebben eigen voorwaarden en 

prijzen die op de bon of coupons afgedrukt staan. 

 

Materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Ezels, 

standaards en tekentafels worden tijdens de lessen door Artschool Helmond ter beschikking 

gesteld.  

 

Op door Artschool Helmond in bruikleen gegeven studieboeken en tijdschriften kunnen 

waarborgen worden ingehouden. Restitutie volgt alleen bij het inleveren van de boeken 

zonder beschadigingen. 

 

Betalingswijze 

Betaling dient contant of via bank- of girorekening voor aanvang van de cursus of 

lesmaand te geschieden. 

 

Opzegging en automatische verlenging 

Voor de schilderlessen geldt dat de verbintenis stilzwijgend met telkens drie maanden 

wordt verlengd. De opzegtermijn is een maand voorafgaand aan de laatste der drie 

maanden.  

 

Coupons voor een beperkt aantal lessen binnen een vaststaande periode dienen vooraf te 

worden voldaan. 

 

Voor speciale cursussen van een bepaald aantal lessen geldt dat het totale cursusbedrag 

vooraf voldaan moet zijn om toegang tot de cursus te verkrijgen. 

 

Vakantiesluiting 

Artschool Helmond is voor lessen wegens vakantie gesloten tenminste tijdens de 

Kerstdagen, Paasdagen, mei-en herfstvakantie en soms, in overleg ook één of meerdere 

maanden tijdens de zomervakantie. 

 

Persoonlijke gegevens 

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (n.a.w. en telefoonnummer) dient u zo spoedig 

mogelijk schriftelijk door te geven aan Artschool Helmond. 

 

Opslag van werkstukken 

Artschool Helmond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging 

en/of of diefstal van schilderijen of werkstukken van cursisten in haar bezit tijdens de 

opdroog- en/of opslagperiode. 
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Materiaal en toebehoren 

De gebruiker is verplicht zorg te dragen voor het hem toevertrouwde materiaal en de 

raadgevingen die hem verstrekt worden door de docent voor het gebruik ervan op te 

volgen. 

De cursist (of in het geval van minderjarigheid de ouder(s) of verzorger(s) is of zijn 

verantwoordelijk voor de eventuele schade aan materialen van Artschool Helmond 

toegebracht.  

 

Recht van Artschool Helmond 

Het dagelijks bestuur van de Artschool Helmond kan besluiten een cursist de toegang tot 

de lessen te ontzeggen, bv. bij niet tijdige betaling of wangedrag. De verplichting tot 

betaling van het cursusgeld blijft in dat geval gedurende één maand bestaan. 

 

Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van deze algemene 

voorwaarden. Indien voor komende cursusjaren deze voorwaarden niet zijn vervangen 

blijven deze voorwaarden van kracht. 

In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het dagelijks bestuur 

van Artschool Helmond. 

 

Aansprakelijkheid 

Artschool Helmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de cursisten maken 

door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen en workshops. 

 

Adres Artschool Helmond: 

    

Nachtegaallaan 40/unit 18 

5702 KN Helmond 

 

Webadres: http://artschoolhelmond.nl 

Emailadres: info@artschoolhelmond.nl 

Webadres: http://artconnect.co.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/ArtschoolHelmond 

Telefoon: 06-34562463 

Inschrijvingsnummer KvK: 52237567 

Bankrekeningnummer: NL95ABNA0417301871 
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Kunstopdrachten en schilderijen in opdracht 

 

Bij het tot stand komen van een overeenkomst betreffende het maken van kunstobjecten of 

schilderijen in opdracht, wordt uw opdracht voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk 

bevestigd. Alle punten van aandacht worden hierbij zo duidelijk mogelijk omschreven. 

 

Leverancies zijn op no cure no pay basis, met uitzondering van een eventuele vooraf 

overeengekomen aanbetaling.  

Bij acceptatie van het kunstwerk door de client is het volledige of nog resterende 

aankoopbedrag verschuldigd.  

 

Schilderijen worden gesigneerd door de kunstenaar/maker en afgeleverd met een certificaat 

van Echtheid. Hierop staat vermeld: de titel, de naam, geboortedatum, geboorteplaats en 

contactgegevens van de kunstenaar/maker, de techniek waarin het vervaardigd is, de 

afmetingen, de plaats van de signatuur op het kunstwerk en de ontstaansdatum en -plaats. 

Tevens is op het certificaat van Echtheid een afbeelding van het betreffende kunstwerk te zien. 

 

 

 

Namens Artschool Helmond 

H.M.E. Bovenkerk/kunstenares/docente/eigenares van  

Artschool Helmond en  

ArtConnect.co 
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