
Voorwaardenformulier Beeldhouwatelier Simone van Olst  

• inschrijven voor een workshop of een cursus kan via het inschrijfformulier op de website: 
www.simonevanolst.nl of per email: info@simonevanolst.nl 

• een groep is definitief ingeschreven voor een workshop of een cursus als de per e-mail gestuurde 
inschrijvingsbevestiging voor akkoord geretourneerd is en het verschuldigde totaalbedrag ontvangen is op 
rekening van Simone van Olst te Leiden.  IBAN NL INGB 0007 0126 87 o.v.v naam en factuurnummer. Lesgelden 
worden via pin of contant tijdens de lessen voldaan. 

• bedrijven betalen middels een factuur. 

• 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 (alle deelnemers): 

• tot 21 dagen voor de workshop: teruggave van het gehele cursusbedrag. 

• tot 14 dagen van te voren: teruggave van 50% van het totale cursusbedrag. 

• tot 7 dagen van te voren: teruggave van 25% van het totale cursusbedrag.  

7 dagen of minder dan 7 dagen van te voren: daarna is geen teruggave meer mogelijk en is men het gehele 
cursusbedrag verschuldigd.  

Daarnaast dient u rekening te houden dat bij annulering van een gehele workshop/cursus altijd 15% 
administratie-/annuleringskosten in rekening worden gebracht. Komt u niet zonder annulering volgt altijd 
volledige facturatie van het gehele workshop/cursusbedrag.  Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.  

Het annuleren van een les of cursus door een deelnemer: bijvoorbeeld bij gastlessen waar een factuur is 
verstuurd.  

• tot 14 dagen voor de workshop: teruggave van het gehele cursusbedrag. 

• tot 7 dagen van te voren: teruggave van 50% van het totale cursusbedrag. 

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

• een geannuleerde les uit een cursus wordt niet gecrediteerd. 

Voor de leskaarten geldt het volgende: Niet tijdig afmelden via de whatsapp groep of individueel, is afschrijving 
van de les op de strippenkaart. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.  

Een ochtendles dient voor 8:00 uur van de dag afgemeld te worden, anders wordt de les genoteerd. 

Een middagles dient voor 10:00 uur van de dag afgemeld te worden, anders wordt de les genoteerd. 

Een avondles dient voor 16:00 uur van de dag afgemeld te worden, anders wordt de les genoteerd. 



Een strippenkaart voor 6 lessen heeft een geldigheid van 3 maanden met uitzondering van de 
zomervakantieperiode of na overleg met en goedkeuring van Simone van Olst. Bij een stippenkaart van 12 
strippen geldt een termijn van één half jaar, 6 hele maanden.  

Kindercursus 

Afmelden voor de kindercursus gaat via de whatsapp tot de dag voor de les. Er is om de week les in de oneven 
weken. In vakanties kan er een les uitvallen of worden vervangen door een vakantiepas workshop. Lestijden 
zijn van 14:00 tot 16:00 uur het atelier opent om kwart voor 2. Niet eerder. Voor de ouders is er vooraanvang 
de mogelijkheid een nieuwe strippenkaart met pin of contant te betalen. 

Aansprakelijkheid. 

• Simone van Olst 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. Gebruik van teenslippers en andere 
dunne schoenen is zeer af te raden. Alle rechten vervallen.  

Vakantie 

• Tijdens basisschool vakanties en feestdagen kunnen lessen vervallen, hierop volgt meestal een speciaal 
vakantierooster wat te vinden is op de website: www.simonevanolst.nl. Tevens wordt er zoveel mogelijk met 
vervanging gezorgd door andere docenten, tenzij anders aangegeven door de docent. 

Overige voorwaarden 

• deelname aan de lessen geschiedt altijd op eigen risico. 

• men wordt vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn, ook niet te vroeg. Om even voor 10uur voor de 
ochtendlessen en 19:30 uur voor de avondlessen openen de deuren! 

• Alle door de Simone van Olst gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn onder voorbehoud 
van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding geeft, kunnen data en prijzen door 
de S. van Olst worden aangepast. Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

• Simone van Olst 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. 

• Simone van Olst maakt of laat regelmatig reportages maken van cursussen, workshops en projecten. Deze 
foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Simone van Olst of SAMSTONE. Bij 
aanvaarding van de algemene voorwaarden is ook publicatie opgenomen. U kunt schriftelijk bezwaar 
aantekenen tegen dit automatische akkoord via info@simonevanolst.nl of tijdens het fotograferen/filmen. 
Simone van Olst zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen. 

Stagiairs 

• Het is mogelijk dat cursussen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of vakstudent. Dit gebeurt 
altijd onder begeleiding van Simone van Olst. 

Naam & ondertekening gelezen: 

Datum: 


