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Algemeen 

 De Blauwe Schuit is niet aansprakelijk voor schade en/of verdwijnen van eigendommen en goederen van 
deelnemers.  

 De Blauwe Schuit is niet aansprakelijk voor ongelukken. De deelnemer dient zich ten alle tijde te houden aan de 
veiligheidsadviezen van onze docenten en is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en gebruiken van 
beschermingsmiddelen tijdens het werken in onze lessen. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door 
middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.  

 Bij het niet of onvolledig betalen van de activiteit of in het geval van wangedrag van de deelnemer, behoudt  
      De Blauwe Schuit het recht de deelnemer van verdere deelname aan de activiteit uit te sluiten. 
Inschrijving 

 Inschrijven op alle activiteiten is alleen mogelijk via het aanmeldingsformulier (op papier) of via internet. Het 

papieren formulier is zonder handtekening niet geldig. U ontvangt een bericht dat u zich heeft aangemeld voor een 
cursus. Dit is géén bevestiging van deelname aan een activiteit. 

 De deelnemer geeft zich op voor de hele activiteit; het is niet mogelijk een deel van de activiteit of één les te 
volgen. Plaatsing bij een activiteit geschiedt in volgorde van binnenkomst inschrijving, tenzij anders vermeld. 

 Een bevestiging van deelname aan een activiteit wordt pas verstuurd bij voldoende deelnemers. Dit kan tot kort 
voor de start van de activiteit gebeuren. 

 Indien de deelnemer minderjarig is zijn de ouders en/of verzorgers betalingsplichtig. Zij dienen op het 
inschrijfformulier hun gegevens in te vullen en te ondertekenen. Het is ook in andere gevallen mogelijk op het 
inschrijfformulier een andere betalingsplichtige aan te wijzen dan de deelnemer zelf. Deze is te allen tijde 
verantwoordelijk voor betaling, ook als de deelnemer geen gebruik meer maakt van de activiteit. 

Portretrecht 
 De Blauwe Schuit laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en exposities. De foto’s 

kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u  
akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische 
akkoord. 

Afwezigheid 
 Bij afwezigheid dient de deelnemer zich tijdig af te melden bij de hoofdvestiging van De Blauwe Schuit in Hoorn. 
 Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Is dit niet mogelijk, dan 

wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast. De les wordt op een later tijdstip ingehaald. 
BTW 

De Blauwe Schuit is verplicht het btw tarief van 21%  te hanteren voor deelnemers boven de 21 jaar (welke bij de 
start van de cursus ouder zijn dan 20 jaar). 

Prijzen en materiaalkosten 
 Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen van activiteiten inclusief startmateriaal. Gebruikt de deelnemer meer 

materiaal of andere materialen dan betaalt deze daarvoor tijdens de cursus aan de docent.  
 Presentaties of voorstellingen op een andere locatie dan De Blauwe Schuit zijn voor bezoekers niet gratis. 

Start cursussen 
 De meeste activiteiten gaan bij voldoende inschrijvingen van start in september en januari. Bij onvoldoende 

deelname is eventueel een latere start mogelijk. Bij annulering van de activiteit krijgt de deelnemer bericht of de 
cursus op een ander tijdstip wordt geprogrammeerd. 

 Tijdens de in onze regio geldende schoolvakanties is De Blauwe Schuit gesloten. 
Betaling 

 Betaling van de activiteit is mogelijk via iDEAL. 
 Betaling van de activiteit is mogelijk via automatische incasso bij de lesgeldplichtige. Betaling kan in één keer of in 

maandelijkse termijnen. Bij jaarcursussen zijn dit 6 termijnen en bij halfjaarlijkse cursussen 3 termijnen. 
Eenmalige activiteiten, zoals workshops en cursussen tot een bedrag van  € 80,- betaalt u altijd in één keer. 

 Naast automatische incasso is het mogelijk om per bankoverschrijving te betalen. Hiervoor worden geen 
administratiekosten in rekening gebracht. 

 Indien een cursus niet doorgaat en er is betaald via iDEAL dan wordt het cursusgeld binnen 14 dagen na annulering 
van de cursus aan de cursist teruggestort. 

 De betalingsplichtige dient er voor te zorgen dat er voldoende saldo op zijn of haar rekening is om de incasso te 
laten plaatsvinden. Indien automatische incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt de betalingsplichtige een 
herinnering binnen 14 dagen. Na het uitblijven van de betaling binnen 30 dagen, ontvangt u een aanmaning welke 
is verhoogd met de incassokosten op basis van de WIK. 

 Indien de betalingsplichtige ook deze niet betaalt, wordt de deelnemer voor verdere deelname aan de activiteit 

uitgesloten totdat deze alle kosten heeft betaald. Blijft betaling uit, dan wordt er een incassobureau ingeschakeld. 
Annulering of wijziging 

 Annuleren van deelname aan een activiteit of wijziging van startdatum van een activiteit, kan alleen schriftelijk of 
per e-mail. 

 De deelnemer kan uiterlijk tot een maand vóór aanvang van een activiteit annuleren of van startdatum wijzigen.  
Bij annulering in de periode na bevestiging van de activiteit of ná aanvang van de activiteit is de deelnemer het 
gehele cursusbedrag verschuldigd. 

 Tussentijdse beëindiging van deelname aan de activiteit geeft geen recht op teruggave van een deel van het 
cursusgeld aangezien er voor de deelnemer een volledige cursusplaats is gereserveerd. In een aantal gevallen is er 
wel restitutie mogelijk: 

                               -  Bij verzuim van de deelnemer wegens ziekte langer dan 1 maand.  
                               -  Bij overlijden van de deelnemer. 

Restitutie kan alleen schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd en gedurende het verloop van de activiteit. 
Restitutie nadat de activiteit afgelopen is, is niet mogelijk. Indien het verzoek tot restitutie wordt ingewilligd wordt 
er 1 les aan administratiekosten in rekening gebracht. 
 


