Algemene Voorwaarden Amelis’Hof 2018

1. Algemene bepalingen
1.1 Tuinderij Amelis’Hof , Marielle Dings en Michel Smits gevestigd te Koningslaan 9a 3981 HD Bunnik, 0302517707 info@amelishof.nl. KvK : 30121675 BTW nummer: NL 815638930B01
Triodos L19TRIO0776496433 t.n.v. VOF AmelisHof
1.2 Amelis’Hof heeft ten doel het ontwikkelen en verzorgen van activiteiten rond natuurbeleving en –educatie,
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door Amelis’Hof worden gesloten ter
uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter
bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van het betreffende arrondissement
voorgebracht worden.
2. Opdrachtgevers en offerteaanvraag
2.1 Bij de eerste kennismaking per telefoon of e-mail wordt geïnventariseerd wat de wensen zijn van de
opdrachtgever. Amelis’Hof probeert voor zover mogelijk rekening te houden met eventuele voorkeuren van de
opdrachtgever.
2.2 Een project- en prijsvoorstel (de conceptofferte) wordt opgestuurd per e-mail of post. Het voorstel bevat een
overzicht van de gemaakte afspraken, de locatie, eventueel een routebeschrijving, een (ruwe) beschrijving van
het project en een prijsopgave.
2.3 Ieder aanbod is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst aan te
gaan.
2.4 Bij akkoord van de conceptofferte zal de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk schriftelijk (of per e-mail)
bevestigen.
2.5 Bij geen akkoord van de offerte stelt de opdrachtgever Amelis’Hof hier zo spoedig mogelijk telefonisch of
schriftelijk (ook per e-mail) van op de hoogte, waarna Amelis’Hof aanpassingen zal doorvoeren of zal kijken naar
eventuele andere mogelijkheden.
2.6 Na een akkoord verklaring van de opdrachtgever is de opdracht definitief en wordt de definitieve offerte
verstuurd naar de opdrachtgever.
2.7 Het bedrag wordt achteraf betaald en dient binnen 2 weken na dagtekening van de factuur bijgeschreven te
zijn.
3. Annulering activiteit Amelis’Hof door deelnemer
3.1 Annulering van een inschrijving vóór aanvang van de activiteit dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
3.2 Annulering tot 2 weken voor aanvang van de activiteit is mogelijk zonder financiële consequenties.
3.3 Bij annulering korter dan twee weken voor de activiteit wordt €100 in rekening gebracht.
4. Annulering activiteit door Amelis’Hof
4.1 Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt Amelis’Hof zich het recht voor om de activiteit tot op
de dag zelf te annuleren.
4.2 Amelis’Hof zal de annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar
maken aan de deelnemer.
4.3 Bij annulering door Amelis’Hof kan de deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling, of voor overboeking
naar een andere datum binnen 3 maanden.
5. Slecht weer regeling activiteiten Amelis’Hof
5.1 Activiteiten vinden doorgang bij fijne regen en buiig weer.
5.2 In de winter is elke regen slecht weer.
5.3 Bij erg slecht weer, bijvoorbeeld storm, kan de activiteit uitgesteld worden. Mits dit vóór aanvang gebeurt kan
er in overleg een nieuwe datum worden geprikt.
5.4 Bij erg slecht weer kan de activiteit kosteloos permanent afgelast worden.
5.5 Het wel of niet door laten gaan van een activiteit gaat in overleg tussen organisator en opdrachtgever.
6. Aansprakelijkheid
6.1 Deelname aan de activiteiten van Amelis’Hof geschiedt voor eigen rekening en risico.
6.2 De kennis van Amelis’Hof vervangt geen medische of psychologische hulpverlening.
6.3 De producten van Amelis’Hof vervangen geen medische of psychologische hulpverlening.
7. Versie, Publicatie en Aanpassingen
7.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
7.2 Dit is versie: 2017-1.0.
7.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de folders van Amelis’Hof en andere publicaties zoals het internet binden
Amelis’Hof niet. Amelis’Hof houdt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

