Algemene voorwaarden
1. De betaling is verschuldigd binnen de maand na factuurdatum.
2.

Annulaties:
 Indien één of meerdere voordrachten geannuleerd worden meer dan 5 werkdagen
voor de voordracht plaats vindt, moet de organisatie een factuur betalen van €25
administratiekosten per voordracht die geannuleerd wordt.
 Gebeurt de annulatie binnen de 5 werkdagen voordat de voordracht plaats vindt,
blijft de helft van het bedrag verschuldigd.
 Gebeurt de annulatie één dag voor de aanvang van de voordracht, dan blijft het
volledige bedrag verschuldigd.
 Bij annulatie door vzw Velt kan de organisator geen aanspraak maken op enige
schadevergoeding.

3. Bij minder dan 10 deelnemers zal een meerkost van 50 euro gefactureerd worden
aan de organisatie.
4. Aansprakelijkheid: Velt vzw of haar lesgevers is/zijn noch contractueel, noch
buitencontractueel aansprakelijk voor ongevallen van deelnemers.
5. Kooklessen (basiscursus) vragen volgende voorzieningen:
 warm en koud water + gootsteen om groenten te wassen en de afwas te doen;
 Minimaal 8 kookplaten (= 2 standaard kookvuren) voor een kookles met max 16
deelnemers;
 1 goede elektrische oven (liefst hete lucht oven) met bakplaat en roosters;
 werkblad (of tafels) in de buurt van de keuken om voedingsmiddelen te versnijden;
 voldoende kookpotten (kleine en grote), bak- en braadpannen;
 ovenschotels, serveerschalen, kommen, houten lepels, kloppers, mixer,
keukenrobot, weegschaal, bestek, borden, soepkommen, afwasproduct,
afwasborstel, vaatdoeken, ovenwanten, …
Het is de gewoonte dat de deelnemers zelf een keukenhanddoek, snijmes en
snijplank meebrengen.
6. Velt en haar lokale werking: de Velt-lesgever mag steeds bij het begin of op het einde
van de activiteit die hij/zij begeleidt, promotie maken voor Velt en de werking van de
lokale afdelingen. Velt nationaal brengt haar afdelingen op de hoogte van alle
activiteiten die door Velt-lesgevers begeleid worden. Bestuursleden kunnen vooraf
contact opnemen met u om met een infostand aanwezig te zijn op de activiteit.
7. Het is noodzakelijk dat er een vertegenwoordiger van de organisatie aanwezig is
tijdens de activiteit. Onze lesgevers kunnen onmogelijk verantwoordelijkheid
opnemen voor de praktische organisatie.

