
PROJECTEN

Afname van een project van De Kunstbeweging of in 
samenwerking met De Kunstbeweging geschiedt door middel 
van een ondertekende opdrachtbevestiging of door een mail 
waarin de offerte van De Kunstbeweging door u akkoord 
wordt bevonden. Hiermee verklaart u zich akkoord met deze 
algemene voorwaarden. 

Betaling binnen 14 dagen na facturering. Het tijdstip 
van facturering wordt bij langlopende projecten vooraf 
overeengekomen tussen de klant en De Kunstbeweging.

Bij annulering door de klant:
•  meer dan 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van het 

project, betaalt de klant administratiekosten á € 25,-. 
•  tussen 14 á 7 dagen voorafgaand aan de startdatum van het 

project, betaalt de klant 25% van de projectprijs.
•  binnen 7 á 2 dagen voorafgaand aan de startdatum van het 

project, betaalt de klant 50% van de projectprijs.
•  op de dag vóór of op de startdatum is de volledige 

projectprijs verschuldigd.
Bij annulering door De Kunstbeweging ten gevolge van 
overmacht (zoals wettelijk omschreven) is De Kunstbeweging 
niet aansprakelijk.

CURSUSSEN

Inschrijving en plaatsing voor een cursus van De
Kunstbeweging geschiedt door het volledig invullen en 
ondertekenen van een inschrijfformulier. Door ondertekening 
van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze 
algemene voorwaarden. Restitutie van cursusgeld is niet 
mogelijk nadat de inschrijving is bevestigd.
Betaling binnen 14 dagen na facturering. Bij kortlopende 
workshops kan betaling vooraf worden gevraagd.

OVERIGE BEPALINGEN

Wijzigingen in het aanbod

De Kunstbeweging heeft het recht om:
•  bij onvoldoende deelnemers de betreffende cursus te 

annuleren tot één week voor aanvang.
•  de cursus/het project door andere docent(en) te laten 

geven dan vermeld.

Aansprakelijkheid

De Kunstbeweging is niet aansprakelijk voor diefstal van, 
schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen 
van klanten. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd 
door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen klanten 
en Stichting Kunstencentrum De Kunstbeweging is het 
Nederlands recht van toepassing.

Portretrecht

De Kunstbeweging laat regelmatig foto/audio-reportages 
maken van cursussen, projecten, voorstellingen en 
uitvoeringen. De opnamen kunnen gebruikt worden voor 
publiciteitsdoeleinden op de website, brochures, etc. Wij 
hebben een vastgesteld beleid voor het gebruik van foto’s e.d.
Dit is te vinden via
https://dekunstbeweging.nl/organisatie/privacy-statement/

Compliment, suggestie of klacht?

De Kunstbeweging hoort graag welke zaken goed gaan of 
beter kunnen. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening 
optimaliseren. Klachten en suggesties ter verbetering of 
complimenten kun je aan ons doorgeven via
www.dekunstbeweging.nl/contact.
Hier vind je ons beleid waarin de gedragscode voor 
medewerkers van De Kunstbeweging staat omschreven. 

Vertrouwenspersonen

Wanneer je in aanraking komt met ongewenste 
omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie 
of pesten, waarover je met iemand wilt spreken, dan kunt 
u terecht bij één van onze vertrouwenspersonen Rineke 
Marwitz of Jan Hultink. Hun contactgegevens vind je hier 
https://dekunstbeweging.nl/organisatie/.

Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien 
beslist de directie.

DE ZE ALGEMENE VOORWA AR DEN Z I JN VAN TOEPASS ING OP ALLE GELE VER DE 
D IENSTEN DOOR ST ICHT ING KUNSTENCENTRUM DE KUNSTBE WEG ING TE EMMEN .

ALGEMENE VOORWA ARDEN

https://dekunstbeweging.nl/organisatie/privacy-statement/
https://dekunstbeweging.nl/
https://dekunstbeweging.nl/organisatie/

