
 

 
Van Stof & Hout  | KvK  64994333  |  BTW NL158364971B02  |  Bank  NL88ABNA0570291658 

 

Bij Van Stof & Hout kun je terecht voor 
 leuke workshops voor groot & klein, 

en creatieve verjaardagen. 
Want: de leukste dingen maak je zelf bij 

         

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om vooraf duidelijkheid te scheppen waar je aan toe bent als 

je deelneemt aan of een Workshop of Creatieve Verjaardag boekt bij Van Stof & Hout. Mocht er 

onverhoopt iets misgaan, tussenkomen of voorvallen tijdens een activiteit of voorafgaand aan een 

activiteit, dan zullen we uiteraard eerst proberen om samen tot een oplossing te komen alvorens we onze 

algemene voorwaarden zullen toepassen. 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Van Stof & Hout staat  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  64994333,  

BTW-nummer: NL158364971B02 

 

* Wanneer u deelneemt aan of een activiteit boekt bij Van Stof & Hout geeft u aan akkoord te gaan met 

de Algemene Voorwaarden van Van Stof & Hout.. 

* Alle Creatieve Verjaardagen en Workshops dienen schriftelijk (per mail) door ons bevestigd te 

worden. U kunt altijd geheel vrijblijvend een optie op een datum nemen. Deze optie is twee weken 

geldig. Indien wij daarna niks van u vernemen behouden wij ons het recht voor om een andere workshop 

aan te nemen. 

* Creatieve Verjaardagen en Workshops dienen, tenzij anders afgesproken in onze bevestiging, vooraf 

voor een bepaalde datum aan ons via de bank betaald te worden. Deze datum staat in de factuur die u 

per mail ontvangt. 

* Als u een Workshop op maat heeft geboekt met een eigen groep en wij u hiervan een bevestiging 

hebben gestuurd, dan is deze definitief. Tot uiterlijk 21 dagen  voor aanvang van de Workshop kunt u 

deze kosteloos annuleren, daarna zijn wij genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen. Dit gebeurt 

volgens de volgende regeling: Indien de workshop binnen 20 dagen voor aanvang van de workshop wordt 

geannuleerd brengen we 25% van het totaalbedrag in rekening.  Indien de workshop binnen 10 dagen 

voor aanvang van de workshop wordt geannuleerd brengen we 50% van het totaalbedrag in rekening. 

Indien de workshop binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop wordt geannuleerd brengen wij 100% 

van het totale bedrag in rekening. 

* Van Stof & Hout heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te 

weigeren en/of te beëindigen. 

* Het volgen van een workshop gebeurt op eigen risico, Van Stof & Hout kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schade of letsel in welke vorm dan ook.  
 

Van Stof & Hout, 15 januari 2016 

 


