ALGEMENE VOORWAARDEN
- Workshops gaan definitief door bij deelname van 5 personen.
Het maximum aantal deelnemers is 7.
- 14 dagen voorafgaand aan de workshop dient het totale workshopbedrag te zijn voldaan
onder vermelding van de factuurnummer.
- Mochten de 14 dagen niet meer van toepassing zijn bij aanmelding/wanneer u van ons de
factuur ontvangt, dan dient het gehele workshop bedrag meteen te worden voldaan.
- De aanmelding is definitief zodra wij het gehele workshopbedrag hebben ontvangen.
Mochten wij uw betaling niet (op tijd) ontvangen hebben, dan komt uw reservering te vervallen.
Wij zullen u daar altijd per email van op de hoogte brengen.
- De prijs voor de workshop voor privégroepen is vastgesteld in de factuur en wordt niet
gewijzigd bij afmelding van personen. Het is uiteraard wel mogelijk vervangende personen op te
geven.
Personen afmelden kan uitsluitend per e-mail. Extra personen aanmelden is mogelijk. Laat dit
ons per email tijdig weten. Voor deze personen zal u een apart factuur ontvangen.
- Een workshop voor een privégroep cancellen kan uitsluitend per e-mail en is kosteloos tot 14
dagen, voorafgaand aan de workshop. Bent u met het cancellen later dan 14 dagen voorafgaand
aan de workshop, dan geldt er een restitutie van 50% van het gefactureerde bedrag.
Mochten de 14 dagen niet meer van toepassing zijn wanneer u de workshop aanvraagt/van ons
de factuur ontvangt, dan geldt meteen het 50% restitutie beleid.
Uiteraard is het mogelijk in overleg naar een andere datum te zoeken.
- Als deelnemer van een samengestelde groep jezelf afmelden is kosteloos mogelijk tot 14 dagen
voorafgaand aan de workshop. Na die tijd vervalt het recht op restitutie. Het is uiteraard wel
mogelijk vervangende personen op te geven.
- Mevrouw de Molenaar behoudt zich te allen tijden het recht voor om een workshop niet door
te laten gaan bij onvoorziene omstandigheden. In dit geval wordt er in overleg naar een andere
datum gezocht of wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
- Er zijn tijdens de workshop duidelijke regels en instructies rondom machines en
keukengereedschappen. Deelname aan de workshops en het bedienen van kneedmachines,
ovens, graanmalers of andere apparatuur is op eigen risico.

