
Voorwaarden van het Privilegepakket van Art & Leisure  
 

1. Uw abonnement heeft een looptijd van 5 maanden. In die periode krijgt u gegarandeerde 
toegang tot 8 webinars tegen het speciale tarief van € 22,50 per webinar. Dat is een korting 
van maar liefst  € 5,- per webinar. 

2. Het abonnementsgeld van € 180,- voor de periode van 5 maanden dient u in 1 x te voldoen. 
U krijgt daarvoor een betalingsmail. U maakt het bedrag dus zelf over op de rekening van  Art 
& Leisure.  

3. Met uw inschrijving verplicht u zich tot het betalen van het abonnementsgeld.  
4. U kunt op elk gewenst moment uw abonnement laten ingaan, ook halverwege de maand. 
5. Omdat u wellicht in de abonnementsperiode een keertje een lezing wil overslaan, dient u  

uiterlijk 3 dagen voor aanvang uw deelname aan een webinar te bevestigen. U kunt dat doen 
door u in te schrijven via de link in de nieuwsbrief of een mail te sturen aan 
info@artandleisure.nl. Wilt u uw deelname aan meerdere webinars tegelijk bevestigen? 
Stuur ook dan een mail naar dit e-mailadres met daarin de titels van de webinars waaraan u 
deel wil nemen.  

6. Uw abonnement kan niet tussentijds opgezegd worden. U kunt uw abonnement echter wel 
overdragen aan iemand anders. Dit kan uitsluitend door een e-mail te sturen aan 
info@artandleisure.nl. U dient daarbij de voor- en achternaam, telefoonnummer en e-
mailadres van degene aan wie u het abonnement overdraagt door te geven.  

7. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij een live webinar kunt u ervoor kiezen later zelf de replay 
bekijken. De link daarvoor ontvangt u altijd na afloop van het webinar.  
Ook kunt u ervoor kiezen iemand anders eenmalig een plezier te doen met het live webinar. 
Dit kan uitsluitend door een mail te sturen aan info@artandleisure.nl. Geeft u daarbij 
alstublieft de voor-en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres door van degene die uw 
plekje inneemt bij die lezing. Diegene zal dan ook de link voor de replay ontvangen 

8. Art & Leisure is niet verantwoordelijk voor het niet correct doorgeven van naam en e-
maildres, waardoor u de mails met de kijk-link en de replay-link niet goed ontvangt.  
Let dus goed op dat u de juiste gegevens doorgeeft, zeker ook als u een lezing overdraagt aan 
iemand anders! 

9. Uw abonnement stopt automatisch na 5 maanden. Bent u enthousiast geraakt en wilt u 
meer webinars volgen? Dan kunt u uiteraard uw abonnement na die periode verlengen. U 
stuurt daarvoor een mailtje naar info@artandleisure.nl.  

 
Heeft u nog vragen betreffende het basispakket of het privilegepakket van Art & Leisure? Neem dan 
even contact op via info@artandleisure.nl of telefonisch via 06-25258588. Ik help u graag verder.  
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