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Algemene voorwaarden 

 

- Voor lessen en workshops geldt: opgeven = betalen = meedoen.  

- Lessen en workshops worden vooraf betaald. 

- Er is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde les- en / of workshop gelden. 

- Mocht er onverhoopt iets tussen komen: minimaal 24 uur vantevoren afzeggen. 

- Wanneer er, om wat voor reden dan ook, niet meegedaan kan worden met een les of 

workshop, is CreAtelier Doe ’t lekker zelf en / of haar medewerker(s) nooit verplicht een les 

of workshop te vervangen / in te laten halen / te restitueren. 

- In de (basis)schoolvakanties zijn er geen lessen. Dit zijn niet-bestaande lessen waarmee 

rekening is gehouden in de planning. Er wordt dan ook niet voor deze dagen betaald. 

- Het maandelijkse lesgeld voor de Naailessen is een gemiddelde van het gehele cursusjaar (10 

maanden: van september tot en met juni). Vakanties worden niet meegerekend en dus ook 

niet betaald. Het maandbedrag wordt dan ook nooit hoger (wanneer er bijvoorbeeld vijf 

lessen in een maand vallen) of lager (wanneer er een vakantie in een maand valt). Wel 

ontvang je korting op het lesgeld wanneer je je voor langere tijd opgeeft. Vraag naar de 

mogelijkheden. 

- CreAtelier Doe ’t lekker zelf en / of haar medewerker(s) is niet aansprakelijk voor geleden 

schade en / of het mislukken van een project en / of het kwijtraken van spullen. 

- Patronen zijn en blijven eigendom van CreAtelier Doe ’t lekker zelf. 

- Het gebruik van de machines en andere gereedschappen in CreAtelier Doe ’t lekker zelf is 

geheel op eigen risico. 

- Cadeau- en tegoedbonnen zijn maximaal ½  jaar geldig en alleen wanneer zij voorzien zijn van 

datum, handtekening en stempel. 

- In geval van verlies of diefstal van cadeau- of tegoedbon is 

geen restitutie mogelijk. 

- Ruilen mag (met uitzondering van afgeknipte producten zoals 

stof, vilt en lint) , maar alleen in originele verpakking mét bon 

en binnen acht dagen. Wij geven geen geld terug; een 

tegoedbon is eventueel wel mogelijk. 

- Uitverkoop en aanbiedingen worden niet retour genomen en 

niet geruild. 

- Prijswijzigingen te allen tijde voorbehouden. 

 

 

 

  


