
Algemene Voorwaarden voor deelname & betaling  
 
Voor cursussen:  
Inschrijving voor één of meerdere activiteiten regel je door middel van het invullen en 
ondertekenen van het deelnameformulier. Na ontvangst van het formulier volgt onze 
schriftelijke bevestiging (met in achtneming van de 7 dagen bedenktijd, ingaand op de dag 
van aanmelding op het formulier) waarmee je inschrijving definitief is. Wij vragen je na 
ontvangst van onze bevestiging binnen 14 dagen het totaalbedrag over te maken op NL12 
INGB 0001002978 t.n.v.: Atelier dell’Arte, Oosteinde 22, 8351 HB Wapserveen, o.v.v. je 
cliëntnummer. Wij adviseren je binnen 10 dagen na boeking, een annuleringsverzekering af 
te sluiten maar dit is natuurlijk niet verplicht.  
Atelier dell’Arte behoudt zich het recht voor om bij het uitvallen van een cursusleider voor 
een gelijkwaardige plaatsvervanger te zorgen. Bij onvoldoende deelname aan een van de 
activiteiten behouden wij het recht om deze te annuleren tot 1 week voor aanvang. Gelukkig 
is dit in de praktijk nog niet voorgekomen. Uiteraard krijg je het gehele bedrag dan retour. 
Het verblijf bij- en deelname aan activiteiten van Atelier dell’Arte is in elk opzicht geheel op 
eigen risico.  
 
Voor accommodatieverhuur:  
Voor gebruik van onze accommodatie is aanmelding via e-mail een reservering. Je ontvangt 
van ons een bevestiging en daarmee is de boeking definitief. Er dient een aanbetaling van 
de helft van het totaalbedrag te worden gedaan, binnen 14 dagen na bevestiging. De 
restantbetaling moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van je verblijf door ons te zijn ontvangen. 
Het bedrag kun je overmaken op NL12 INGB 0001002978 t.n.v.: Atelier dell’Arte, Oosteinde 
22, 8351 HB Wapserveen, o.v.v. je cliëntnummer. Wij adviseren je binnen 10 dagen na 
boeking, een annuleringsverzekering af te sluiten maar dit is natuurlijk niet verplicht. Bij 
annulering blijven de afgesproken huurkosten staan, de borg & schoonmaakkosten krijgt je 
uiteraard retour. Ook hier bevelen wij het aan om een annuleringsverzekering af te sluiten en 
is je verblijf bij Atelier dell’Arte geheel op eigen risico. 


