
Algemene voorwaarden Atelier Hinke Huisman  
 
VOORWAARDEN 
 
INSCHRIJVING 
Inschrijving voor cursussen en trainingen bij Atelier Hinke Huisman is mogelijk op de 
volgende manieren: 

- Via de website: http://www.hinkehuisman.nl/contact/ 
Vul het inschrijfformulier in. Na verzending van het inschrijfformulier ontvang je een 
bevestiging via de mail, waarin tevens informatie over betaling van de cursus 
vermeld staat. 

- Via email: hinke@hinkehuisman.nl 
Stuur een email met daarin de gewenste cursus/workshop/training en startdatum. 
Vermeld duidelijk je gegevens. Na verzending ontvang je een bevestiging via de 
mail, waarin tevens informatie over betaling van de cursus vermeld staat. 
Gereserveerde plekken zijn geen garantie voor plaatsing. Zodra na bevestiging de 
betaling ontvangen is, vindt definitieve inschrijving plaats.  
 
BETALING CURSUSGELD 
Bij inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van het gehele cursusbedrag. 
Het cursusgeld kan op de volgende wijze betaald worden: 

- Via factuur. Je betaalt het volledige cursusgeld na ontvangst mail met 
betaalgegevens. Vermeld bij overschrijving altijd het factuurnummer en/of 
naam en cursus. 

- In termijnen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij afspraak via mail. 
Draag zorg voor tijdige betaling, bij voorkeur per automatische incasso. 

 
Het IBAN-rekeningnummer van Atelier Hinke Huisman is: NL47 RABO 0170796906 
 
BEVESTIGING CURSUS 
Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus/workshop ontvang je per mail een 
bevestiging. Neem bij twijfel contact op hinke@hinkehuisman.nl. 
 
PROEFLES 
Een proefles kan na afspraak gevolgd worden, mits de cursus nog niet vol is.  
Proefles voor volwassenen, tegen vergoeding, is alleen mogelijk na 
aanmelding/bevestiging via mail.  
Het volgen van een proefles voor kinderen is gratis. Wanneer echter na deze 
proefles besloten wordt het kind in te schrijven voor de betreffende cursus geldt de 
proefles als startdatum van inschrijving en betaling. 
 
ANNULERING EN WIJZIGINGEN 
Aan eventuele fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de cursus te 
annuleren of de cursus te verplaatsen naar een andere datum. Mocht een cursus 
worden geannuleerd, dan wordt bekeken – in overleg met jou – of je een andere 
cursus kunt volgen. Indien bij annulering van een cursus geen vervangende cursus 
kan worden aangeboden, dan wordt het cursusgeld aan je teruggestort.  
 



ANNULERING DOOR CURSIST 
Annulering is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van een cursus. Indien annulering 
plaatsvindt nadat de cursus van start is gegaan, dan is het volledige cursusgeld 
verschuldigd. Annuleren door verhuizing of in bijzondere gevallen kan tijdens een 
lopende cursus alleen door middel van een schriftelijke toelichting per mail. Atelier 
Hinke Huisman hanteert ook dan, in alle gevallen, een opzegtermijn van 2 maanden. 
Uiteraard zoeken we -in overleg- naar een passende oplossing. 
 
UITVAL 
Uitval van lessen door omstandigheden van de cursist zelf (ziekte, vakantie, etc.) 
geeft geen recht op korting of teruggave van lesgelden. Kun je niet aanwezig zijn 
tijdens de les, dan graag vooraf bericht via hinke@hinkehuisman.nl of 06-29008154. 
Bij alle cursussen geldt dat de cursist in geval van verhindering van de docent het 
recht op de vervallen les behoudt. Er wordt geen lesgeld teruggeven. Aan het einde 
van de serie lessen zal de gemiste les worden ingehaald. 
 
MATERIAALKOSTEN 
Voor alle cursussen/workshops/trainingen zijn kosten voor materiaal inbegrepen. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
Atelier Hinke Huisman is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of 
eigendommen. Evenmin is Atelier Hinke Huisman aansprakelijk voor diefstal of 
vermissing van persoonlijke goederen tijdens cursussen en andere activiteiten. 
 
FOTO’S 
Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto's gemaakt worden. Deze 
foto's worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een flyer, website e.d. 
Indien de cursist hiertegen bezwaar heeft, kan dit kenbaar worden gemaakt bij 
inschrijving. 
 
PRIVACY  
Bij het inschrijven voor een cursus gaat de inschrijver akkoord met de opslag en 
gebruik van persoonsgegevens door Atelier Hinke Huisman. Atelier Hinke Huisman 
werkt aan een nieuwe privacyverklaring.  
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de 
hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan 
niet meer. 
Bij inschrijving ontvangen wij je gegevens per mail en die slaan wij op in ons 
ledenbestand. De cursist heeft altijd het recht tot inzage, aanpassing en verwijdering 
van gegevens. Jouw gegevens gaan nooit naar derden en zijn alleen in te zien door 
Atelier Hinke Huisman/ Hinke Huisman.  
 
AKKOORDVERKLARING 
Door inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden. 
 
VRAGEN 
Neem voor vragen en opmerkingen contact op met Hinke, hinke@hinkehuisman.nl 
 
Naarden, juni 2018 


