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Algemene voorwaarden/Kunst op school/Kunstworkshops/Kunstprojecten en lessenseries:

1) Inschrijven/bestellen voor/van een Kunstworkshop(s)/Kunstproject/Lessenserie voor scholen
/organisaties en instellingen/bemiddelaars.
Door u in te schrijven/bestellen voor een kunstworkshop/project/lessenserie verbindt u zich aan de
algemene voorwaarden.
2) Afzeggen en verplaatsen van Kunstprojecten,workshops en lessenseries.
Bij verplaatsing na inschrijving/bestelling en aanmelding van de bestelde
workshop(s)/lessenserie/kunstprojecten wordt gekeken naar een nieuwe passende datum voor beide
partijen binnen het gestelde (school)jaar.
Bij overmacht, bijv ziekte van Lucienne Kleverlaan wordt gekeken naar een passend alternatief, een
nieuwe datum en tijdstip afgesproken of een passende vervanger in samenspraak met de
contactpersoon van de school/instelling/organisatie. Mocht dit niet lukken dan vervalt de activiteit en
hoeft de school/organisatie/instelling niet aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
Beide partijen, Lucienne Kleverlaan en de desbetreffende school/instelling zorgen ervoor dat binnen de
eigen mogelijkheden en kunnen de kunstworkshop(s)/Project/Lessenserie zo goed mogelijk verloopt
/verlopen en dat beide partijen zich aan de gemaakte afspraken houden.
Bij een definitieve afzegging door de school/organisatie/instelling van de bestelde/geboekte
workshops/lessenseries/kunstproject(en) met een termijn van 1 maand van tevoren betaalt u 50% van
het totaal bedrag.
Bij 2 dagen van tevoren van definitieve afzegging de aanvangsdatum door de
school/instelling/organisatie dan wordt 75 % van de totale kosten in rekening gebracht.
3) Betalingen:
De school/ instelling/organisatie ontvangt na afloop van de uitgevoerde activiteit een factuur,
Deze wordt binnen de gestelde termijn van 1 maand na het uitvoeren van de desbetreffende activiteit
voldaan door de school/instelling/organisatie.
Bij bedragen van boven de 700 euro wordt er een bevoorschotting gevraagd.
Het voorschot is afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Richtlijn is 60 % voor aanvang van het
project en 40% na afloop van de uitgevoerde activiteit binnen de termijn van één maand. Dit geschiedt
in samenspraak met de betrokken school/instelling/organisatie.
Voldoet u niet aan de betalingsverplichting dan wordt de inning van het openstaande bedrag
verhoogd met alle incassokosten, na aanmaningen en ingebrekestelling aan de deurwaarder
overgedragen.
Voor de kunstworkshops/projecten/lessenseries wordt een vast urentarief berekend, mocht hiervan
omwille van welke reden ook worden afgeweken dan geldt de gezamenlijk overeengekomen prijs
voorafgaand in de meegestuurde offerte of afprakenformulier
Bij kunstprojecten/workshops op maat worden ontwikkelingskosten in rekening gebracht. Dit wordt
vooraf besproken en aangegeven op de meegestuurde offerte.
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Bij kunstprojecten voor de hele school worden organisatiekosten in rekening gebracht, dit wordt vooraf
aangegeven in de meegestuurde offerte.
4) Eigendomsrecht en auteursrecht:
Op de uitgeschreven workshops, lessenseries en kunstprojecten door Lucienne Kleverlaan zit
eigendomsrecht en auteursrecht.
Zonder het vragen van schriftelijke toestemming vooraf aan Lucienne Kleverlaan mag/mogen deze
uitgeschreven workshop (s)/kunstprojecten/lessenseries niet overgenomen, gepubliceerd ,verspreid, of
uitgevoerd worden door u of aan/door derden.
5) Schade:
Lucienne Kleverlaan is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel aangericht/veroorzaakt
door derden of deelnemers tijdens het uitvoeren van de kunstworkshops/kunstprojecten en
lessenseries.
Op deze algemene voorwaarden zit het toepassing van het Nederlands recht
Lucidmuse.nl/Lucienne Kleverlaan is aangesloten bij vakbondorganisatie FNV Kiem.
Luciënne Kleverlaan
Lucidmuse.nl
Amsterdam 2010
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