Sieradenworkshops, handgemaakte sieraden, kralen & benodigdheden
Voorwaarden sieradenworkshops
Boekingen online
1) Zowel groepsworkshops als sieraden recycleworkshops bestaande uit: minimaal 8
maximaal 10 deelnemers zullen in een, door Kreatrees gehuurde ruimte
plaatsvinden. De prijs voor locatiehuur zal met de workshopprijs per
persoon worden verrekend. Tevens hanteert de desbetreffende locatie
verplichte consumptieafname tenzij anders vermeld. Derhalve zijn de kosten voor
verplichte consumptieafname voor eigen rekening van de deelnemer.
2) Voor onlineboekingen van sieradenworkshops op locatie met een groepsgrootte,
zoals hierboven vermeld, dienen deelnemers de betaling online te voldoen via
de webshop www.kreatrees.nl Indien de betaling niet binnen de
aangegeven sluitingsdatum van inschrijving is voldaan, vervalt de
inschrijving voor deelname. Voor Offline betalingen dien je de procedure op te
volgens zoals hieronder beschreven bij boekingen offline zie pagina 2.
3) Boekingen voor groepsworkshops- en sieradenrecycleworkshops bestaande uit:
minimaal 2 maximaal 7 deelnemers zullen in de huiskamer van Kreatrees
plaatsvinden. Evenals de privéworkshops. Eveneens is de aanmeldingsprocedure,
zoals bij punt 2 beschreven, zowel bij de huiskamerworkshops als privéworkshops
van kracht. En dienen deelnemers de betaling online te voldoen via de webshop
www.kreatrees.nl . Indien de betaling niet binnen de overeengekomen
sluitingsdatum van inschrijving is voldaan, vervalt de deelname.
4) Indien je Kreatrees boekt om bij je thuis langs te komen om een workshop te
geven, zullen gemaakte reiskosten separaat in rekening worden gebracht. Dit geldt
zowel voor groeps- en sieraden recycleworkshops vanaf 2 personen als
privéworkshops. De betaling dient uiterlijk 1 week voor de door u geboekte
workshopdatum aan Kreatrees online te voldoen via de webshop
www.kreatrees.nl. Voor offline betalingen dien je de procedure op te volgen,
zoals aangeven bij punt 2. Indien de betaling niet binnen het overeengekomen
termijn is voldaan vervalt jouw boeking.
5) Kreatrees is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van spullen van
workshopdeelnemers.
6) Annuleringen van sieradenworkshops dien je, uiterlijk 2 weken voor de
sluitingsdatum, aan Kreatrees schriftelijk door te geven. En wordt het
gefactureerde bedrag geretourneerd. Op alle annuleringen, die na de
sluitingsdatum zonder gegronde redenen schriftelijk worden
doorgegeven, vervalt de restitutie.
7) Alle workshopdeelnemers dienen de huisregels van de desbetreffende gehuurde
locatie op te volgen. Evenals de huisregels van de huiskamerworkshops en
privéworkshops. Bij het overtreden van de huisregels behoudt Kreatrees het recht
om deelnemers te verzoeken de workshops verlaten. En zal eventuele schade in
rekening worden gebracht.
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Sieradenworkshops, handgemaakte sieraden, kralen & benodigdheden
Voorwaarden sieradenworkshops
Boekingen offline
1) Indien je op een fysieke verkooppunt van Kreatrees een workshop wilt boeken,
bijvoorbeeld een markt of opendag op de desbetreffende locatie, dien je dit ter
plekke af te rekenen. Dit kan zowel contant als via pintransacties. Hiervoor
wordt € 4,00 administratie kosten per persoon in rekening gebracht.
2) Na betaling ontvang je, zowel via mail als sms, een digitale kassabon. Voorzien
van een bonnummer. Bewaar deze digitale kassabon aangezien dit tevens
het betaalbewijs is van deelname. Zonder digitale kassabon is het helaas
niet mogelijk om bij geannuleerde boekingen het gefactureerde bedrag te
retourneren.
3) Voor offline boekingen dien je de betaling uiterlijk 1 week voor de
sluitingsdatum van inschrijving ter plekke te voldoen. Kreatrees zal
hiervan melding maken middels een persoonlijk bericht. Hiervoor dien je de
procedure op te volgen, zoals beschreven bij punt 1 t/m 6 onder boekingen zie
pagina 1. Eveneens dien je voor annuleringen de procedure op te volgen zoals, bij
punt 6 onder boekingen, wordt aangegeven.
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