
 

Beeldend Atelier 

Algemene voorwaarden 

Voorwaarden Beeldend Atelier dominic huyghe  kattestraat 27  9150 Kruibeke 

 

 • inschrijven voor een workshop kan via het inschrijfformulier op de website: 

https://beeldendominic.be/ of per email: dominichuyghe@gmail.com 

• een groep of persoon is definitief ingeschreven voor een workshop als de per e-mail 

gestuurde inschrijvingsbevestiging voor akkoord bevestigd is en het verschuldigde 

totaalbedrag voldaan is op rekening van Huyghe Dominic bvba te Kruibeke  IBAN BE61 

3930 2917 0417 met vermelding van naam en factuurnummer.  

De bijdrage voor het vrije atelier worden via payconic of contant tijdens de lessen voldaan. 

• bedrijven kunnen middels een factuur betalen. 

• bij alle activiteiten geldt dat het verschuldigde lesgeld ruim voor aanvang van de 

workshopdatum ontvangen dient te zijn. 

• deze voorwaarden gelden tenzij anders is afgesproken. 

 

Annuleringsvoorwaarden 

Het annuleren van een gehele workshop (groep of individueel ): 

 

21 dagen voor de workshop:  

Teruggave van het gehele cursusbedrag -15% administratie-/annuleringskosten. 

 

14 dagen van te voren:  

Teruggave van 50% van het totale cursusbedrag. 

 

7 dagen van te voren:  

Teruggave van 25% van het totale cursusbedrag.  

 

Daarna is geen teruggave meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd.  

 

Komt u niet zonder annulering volgt altijd volledige facturatie van het gehele workshop 

bedrag.  Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.  

 

Een 10 beurtenkaart voor het vrije atelier heeft een geldigheid van 3 maanden met 

uitzondering van de zomervakantieperiode of na overleg met en goedkeuring van Dominic 

Huyghe.   

 

Aansprakelijkheid. 

 

Dominic Huyghe en Dominic Huyghe bvba stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, 

schade, diefstal of verlies van goederen. Indien noodzakelijk kunnen de algemene 

voorwaarden tussentijds worden aangepast. Deelname aan één van de lessen betekent een 

akkoord aangaan met deze algemene voorwaarden. 

https://beeldendominic.be/


 

 

 

Annulatie van Workshops door onvoorziene omstandigheden en vakantie regelingen 

 

Dominic Huyghe behoudt het recht om Workshops door onvoorziene omstandigheden te 

annuleren. 

Vakantieregelingen worden in de mate van het mogelijke op voorhand aangegeven. Hierop 

volgt meestal een speciaal vakantierooster wat te vinden is op de website: 

https://beeldendominic.be/  

 

Overige voorwaarden 

  

Deelname aan de lessen geschiedt altijd op eigen risico. 

Men wordt vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn.  

De deuren zijn een kwartier voor aanvang open. 

 

Alle door Huyghe Dominic bvba gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn 

onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding 

geeft, kunnen data en prijzen door de Dominic Huyghe worden aangepast.  

Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Dominic Huyghe probeert de activiteiten zo goed en zoveel mogelijk naar de wens van de 

cursisten te organiseren. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een 

evaluatieformulier in te vullen waarin u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek 

kunt vermelden. Wij hopen dat u van dit formulier gebruik zult maken. 

 

Dominic Huyghe maakt of laat regelmatig foto’s of filmpjes maken van cursussen, workshops 

en projecten. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van 

Beeldend Atelier dominic Huyghe Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden is ook 

publicatie opgenomen. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord 

via dominichuyghe@gmail.com of tijdens het fotograferen/filmen. Dominic Huyghe zal er 

dan voor zorgen om publicatie van dit materiaal te voorkomen. 

 

Indien het nodig blijkt vervolgingen in te spannen, zullen van rechtswege de verschuldigde 

bedragen verhoogd worden boven de intresten met 15 % als onkostendekking met een 

minimum van € 50. 

Eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het 

rechtsgebied van het bedrijf Huyghe Dominic BVBA. 

 

Stagiairs en gastdocenten 

 

Het is mogelijk dat cursussen worden gegeven door een gastdocent. 

In het geval van een stagiair gebeurt dit altijd onder begeleiding van Dominic Huyghe. 

https://beeldendominic.be/
mailto:dominichuyghe@gmail.com

