DEELNAMEVOORWAARDEN ATELIER DAG 2019
1. Algemeen.
1a. De Atelier Dag vindt plaats op zaterdag 7 september 2019 van 9.30 tot 17.00 uur
in het Amsterdam Art Center.
1b. De Atelier Dag biedt de deelnemers gelegenheid om deel te nemen aan
verschillende masterclasses en overige teken- en schilderactiviteiten.
1c. De organisatie van de Atelier Dag is in handen van De Kunst Collega’s, hierna ‘de
organisatie’ genoemd.
1d. Alle kosten voor huur van de locatie, inrichting van de locatie, bemanning,
drukwerk en correspondentie worden gedragen door de organisatie.
1e. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan en verlies van
eigendommen van deelnemers, docenten of instanties (die bijvoorbeeld een
masterclass of andere activiteit organiseren) en andere aanwezigen. Evenmin is de
organisatie verantwoordelijk voor calamiteiten en ongevallen van welke aard dan
ook, die plaatsvinden gedurende de Atelier Dag in de voornoemde locatie.
1f. Zij, die aan de Atelier Dag willen deelnemen, accepteren deze
deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.
2. Aanmelden voor deelname.
2a. Zij die aan de Atelier Dag willen deelnemen, melden zich voor deelname aan
door het invullen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Inschrijven voor
de Atelier Dag is enkel mogelijk door voorinschrijving via het inschrijfformulier op de
website (zie 2b) en dus niet op de dag zelf.
2b. Het inschrijfformulier staat vanaf januari 2019 op de website van de Atelier Dag
(www.atelierdag.nl).
2c. Direct na aanmelding voor deelname en betaling, ontvangt degene die zich heeft
aangemeld per e-mail bevestiging van deelname. Deze bevestiging moet op de
Atelier Dag getoond worden bij de ingang van de locatie. Betaling is dus de
definitieve aanmelding voor een masterclass.
3. Deelname annuleren.
3a. Afmelding voor deelname moet schriftelijk per e-mail (info@atelierdag.nl) of per
gewone post gebeuren (De Kunst Collega´s, Oeverkruid 13, 4941 VV
Raamsdonkveer). Afmelding wordt binnen vijf werkdagen door de organisatie
bevestigd.
3b. Afmelding tot 3 maanden voorafgaand aan de Atelier Dag is mogelijk onder
aftrek van de inschrijfkosten van €34. Afmelding vanaf drie maanden tot drie weken
voorafgaand aan de Atelier Dag is alleen mogelijk tegen betaling van 50% van de
deelnamekosten, met een minimum van €34.
3c. Bij afmelding korter dan drie weken voor de Atelier Dag, zijn de volledige kosten
verschuldigd.
3d. Wanneer een deelnemer de aanmelding niet annuleert en toch niet aanwezig is
op de Atelier Dag, dan zijn, ongeacht de reden, de volledige deelnamekosten
verschuldigd.

4. De Atelier Dag.
4a. De Atelier Dag biedt de deelnemers masterclasses en overige teken- en
schilderactiviteiten.
4b. De organisatie bepaalt welke masterclasses en activiteiten plaatsvinden en een
overzicht hiervan is terug te vinden op www.atelierdag.nl.
4c. Deelnemers kunnen op het aanmeldingsformulier aangeven aan welke
masterclass(es) zij wensen deel te nemen.
4d. De organisatie is niet aansprakelijk wanneer een masterclass of andere activiteit
geen doorgang kan vinden. Als de deelnemer kosten heeft betaald voor een
masterclass die geen doorgang vindt, dan heeft de deelnemer recht op deelname
aan een andere masterclass indien ruimte beschikbaar is.
4e. Als een masterclass vol is, wordt dat op het aanmeldingsformulier op de website
duidelijk aangegeven. Pas na betaling is de inschrijving voor een masterclass
definitief.
4f. Wanneer de Atelier Dag onverhoopt niet kan plaatsvinden, heeft de deelnemer
recht op volledige restitutie van betaalde kosten onder aftrek van het inschrijfgeld
van € 34,-.
5. Diversen.
5a. Bij de Atelier Dag kunnen deelnemers kiezen uit deelname aan een vijftiental
masterclasses. Deze staan op de website www.atelierdag.nl.
5b. Tijdens de Atelier Dag zijn er in totaal maximaal voor 900 masterclass-plekken
beschikbaar. Vol = vol.
6. Kosten.
6a. Deelnemen aan de Atelier Dag kost € 78,- (inclusief deelname aan één
masterclass naar keuze). Ook de btw is hierbij inbegrepen. Leden van de
Nederlandse Associatie voor Beeldend Kunstenaars (www.NABK.nl) ontvangen 25%
korting en leden van Atelier Meesters 35%. Iedere aanvullende masterclass kost €
44,- (incl. btw).
6b. Kosten voor consumpties en andere zaken, die niet bij de deelnamekosten zijn
inbegrepen, vallen de deelnemers ten laste.
7. Overige bepalingen.
7a. De bepalingen verwoord in deze deelnamevoorwaarden, kunnen op elk moment
zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor de aanpassing geldende
voorwaarden blijven van kracht voor deelnemers die zich voor aanpassing hebben
aangemeld voor deelname.
7b. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van1 januari 2019.
7c. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de organisatie naar
redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen
over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel
van de organisatie bepalend.
7d. Op deze deelnamevoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

