ALGEMENE VOORWAARDEN van Art & Leisure, gevestigd aan de Duinluststraat 143 te
Amsterdam
I. Algemeen
1) Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden
2) Zodra de inschrijving is ontvangen, is een overeenkomst met Art & Leisure tot
stand gekomen.
3) Tijdens alle activiteiten georganiseerd en uitgevoerd door Art & Leisure is de
deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan
zowel goederen, eigendommen en gebouwen, als personen; ook indien er
geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in bezit te zijn van een WAverzekering
4) Art & Leisure is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of
beschadiging van eigendommen, goederen en geld, of schade aan personen,
door welke oorzaak ook, tijdens de van haar uitgaande activiteiten.
II. Inschrijven
1) Een inschrijving geschiedt voor de volledige cursus, lezing en excursie, en is
bindend.
2) Het is niet mogelijk een plek in een cursus, lezing of excursie voorwaardelijk
te reserveren.
3) De datum waarop Art & Leisure de inschrijving ontvangt is bepalend voor de
plaatsing in de cursus, lezing of excursie. Alle inschrijvingen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst.
4) Voor alle cursussen, lezingen en excursies geldt: vol = vol.
III. Annulering
1) Afwezigheid bij lessen, lezingen of excursies geeft geen recht op het inhalen
van de les, lezing of excursie, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling
van het betaalde inschrijfgeld.
2) Inschrijving voor eenmalige activiteiten, zoals lezingen en excursies, kunnen
na boeking worden geannuleerd tot uiterlijk 1 week voor aanvang met
terugbetaling van het door u betaalde bedrag.
3) Binnen 1 week voor aanvang van een lezing of excursie is annulering van uw
inschrijving niet meer mogelijk. Restitutie van uw inschrijfgeld is derhalve niet
mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving
afstaan.
4) Annulering van een activiteit is uitsluitend mogelijk via e-mail naar
info@artandleisure.nl
5) Indien bij annulering binnen 1 week voor aanvang van een activiteit het
inschrijfgeld nog niet is voldaan, blijven deze kosten als betalingsverplichting
staan en moet u deze betalen.
IV. Betaling
1) Betaling van het inschrijfgeld dient voor aanvang van de activiteit te
geschieden.

2) De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de
betalingsverplichting.
3) In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Art &
Leisure de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
4) Bij blijvende niet, of niet volledige, nakoming van de betalingsverplichting,
wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding
van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.
5) Bij blijvende niet, of niet volledige, nakoming van de betalingsverplichting
worden de aanmaningskosten, alsmede de kosten voor incasso en rechtsgang
op de deelnemer verhaald.
V. Algemene activiteiteninformatie
1) De cursussen, lezingen en excursies vinden alleen doorgang bij voldoende
deelnemers, dit ter beoordeling van Art & Leisure
2) Art & Leisure behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de
programmering (zoals locatie, docent, en dergelijke) zonder restitutie van
gelden.
3) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn eventuele reis-, verblijf- en
toegangskosten voor rekening van de deelnemer.
4) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle activiteiten in musea exclusief de
toegang tot het museum. Indien u in het bezit bent van een Museumkaart is
de entree vaak (maar niet altijd) gratis. Een Museumkaart wordt aanbevolen.
5) Art & Leisure is gerechtigd om, indien noodzakelijk, een gehele of
gedeeltelijke activiteit af te gelasten. Art & Leisure is niet aansprakelijk voor
gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Alle reeds betaalde
inschrijfgeld wordt gerestitueerd
VI. Overig
1) Aanbiedingen of kortingsacties op activiteiten van Art & Leisure zijn geldig
voor 1 persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en niet overdraagbaar.
2) Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren in te lichten en te
informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit.
Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u
na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.
3) Ten behoeve van een correcte uitvoering van een activiteit kan u gevraagd
worden om een telefoonnummer te overdragen waarop u in geval van nood
bereikbaar bent. Dit nummer wordt na afloop van de activiteit uit onze
systemen gewist.
4) Uw naam en e-mailgegevens worden bij inschrijving voor een activiteit
opgeslagen en gebruikt om u op de hoogte te houden van toekomstige
activiteiten van Art & Leisure. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van deze
mailinglijst. Voor meer informatie over de behandeling van uw gegevens:
https://artandleisure.nl/data/documents/Privacyverklaring.pdf

