
                           Algemene voorwaarden 
     M.b.t. portretteken-workshops aangeboden door Dagmar Colen bij Vazom te Landgraaf 
 
 
Inschrijven 
U kunt uzelf als workshopaanvrager aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site 
www.vazom.nl, of via het mailadres; info@dcportrettekeningen.nl (een 
aanmeldingsformulier wordt u hierna gemaild).  
Door het ondertekenen en indienen/mailen van het aanmeldingsformulier gaat u de 
verplichting aan tot volledige betaling van  de workshop(s). 
 
Behandeling aanmeldingen 
Uw aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. 
 
Betaling van de workshop 
Het volledige bedrag per workshop, € 95,00 euro, dient vóór aanvang  van de workshop, 
na ontvangst van de factuur, te zijn overgemaakt op ING bankrekeningnummer                
NL54 INGB 0001776864 t.n.v. D. Colen. Aanmelden voor meerdere workshops betekend  
betaling voor alle te volgen workshops, voor aanvang van de eerst te volgen workshop. 
Betaling via automatische incasso is niet mogelijk. 
 
Annulering en restitutie 
Bij  voortijdige beëindiging/opzegging door de deelnemer van een workshop, blijft deze 
het workshopgeld verschuldigd over de workshop(s) waar hij /zij zich voor heeft 
aangemeld. Hier vindt geen restitutie plaats. 
In geval van ziekte of ongeval, waardoor de  workshopaanvrager niet kan deelnemen aan 
de workshop, kan na overlegging van een medische verklaring, in onderling overleg 
worden besloten tot restitutie. 
Vervalt een workshop doordat ik, de workshopaanbieder, deze niet kan laten doorgaan 
i.v.m. ziekte/noodgeval, dan zal ik  deze workshop naar een andere dag/tijdstip 
verplaatsen, het is dan ook mogelijk, dat als deze workshop niet kan worden ingehaald, 
het geld van deze gemiste workshopdag  wordt  gerestitueerd. 
 
Informatie over de workshop 
In de workshopprijs zijn lunch/koffie/thee en materiaalgebruik tijdens de workshop 
inbegrepen. De workshop bestaat uit 6 uur incl. een lunchpauze van 30 min. Het is niet 
toegestaan om foto’s te maken tijdens de workshop, het is wel toegestaan om foto’s te 
maken van eigen werk/oefeningen. Het is handig een notitieblok mee te nemen. 
 
Voor aanvang van de cursus zult u gecontacteerd worden met de vraag of  er rekening  
met dieetwensen/voedsel allergieën gehouden moet worden m.b.t. de lunch. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor vragen, neemt u dan telefonisch/schriftelijk of per mail, contact met mij op via 
onderstaande gegevens. 
 
Dagmar Colen/DC Portrettekeningen 
Kasteelstraat 17 
6436 EC Amstenrade 
Tel. 0645063904 
info@dcportrettekeningen.nl 
www.dcportrettekeningen.nl 

 

Gelieve de huisregels van de Vrije Akademie in acht te houden tijdens uw 
verblijf in het gebouw/leslokaal te Landgraaf. 
 
Parkeren bij de Vrije Akademie te Landgraaf is gratis. 
 
 
 
 
 

Overige bepalingen 
Ik behoud me het recht voor om een workshopdeelnemer verdere deelname aan een 
workshop te ontzeggen of om de begeleiding te staken, wanneer deze gedrag vertoont 
dat een duidelijke negatieve invloed heeft op de overige deelnemers. 
Uitsluiting van deelname is pas aan de orde nadat ik betreffende deelnemer heb 
verzocht zijn gedrag aan te passen en deze dit verzaakt. 
 
 

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Adresgegevens workshoplocatie: 
VAZOM 

An de Voeëgelstjang 12 
 6373 BJ Landgraaf 

045-737 03 02 
Tel.nr. Dagmar: 0645063904 

De workshop zal doorgaan bij minimaal 4 aantal deelnemers. Heeft u, 1 week voor 
de workshopdatum, niets van mij vernomen, dan zijn er voldoende deelnemers en 
gaat de cursus door. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. 


