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Algemene voorwaarden workshops chocolade 
 

 

❖ Janny Bakker Patisserie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, 

toegebracht door de deelnemers aan eigen of elkaars kleding. 

❖ Prijs per persoon is € 79,- en is inclusief BTW, materialen en benodigdheden 

voor het maken van de chocolade creaties van Janny Bakker Patisserie.  

❖ Per deelnemer is 350 gram chocolade beschikbaar en daar kunnen 8 super 

bonbons mee worden gemaakt. Verder zijn er voldoende materialen om te 

decoreren. 

❖ Alle benodigde materialen zijn aanwezig en worden in bruikleen gegeven aan 

de deelnemers. Bij schade, zal deze moeten worden vergoed. 

❖ De deelnemers zorgen ervoor dat het gehele bedrag twee weken voor 

aanvang van de workshopdatum op de rekening van Janny Bakker Patisserie 

staat gestort rekeningnummer  NL31 INGB 0001 5715 41  t.n.v. A.A. Bakker te 

Nieuwegein. 

Als de betaling niet tijdig is voldaan, is Janny Bakker Patisserie gerechtigd tot 

het vrijgeven van de gereserveerde plek. 

❖ Bij annulering tot 2 weken voor de workshopdatum wordt 30% van het 

workshopbedrag in rekening gebracht en binnen 1 week voor de datum wordt 

50% in rekening gebracht. 

❖ Bij annulering binnen twee dagen voor workshopdatum vervalt het recht op 

teruggave. 

❖ Janny Bakker Patisserie behoudt zich het recht om te allen tijde de workshop 

te annuleren. Natuurlijk zorgt Janny Bakker Patisserie dan in overleg met de 

gastvrouw/heer voor een andere datum of restitutie van het bedrag, als het 

gehele workshopbedrag al is overgemaakt aan Janny Bakker Patisserie. 

❖ Het is niet toegestaan om tijdens de workshop te fotograferen of te filmen door 

de deelnemers, of in overleg met Janny Bakker Patisserie is dit wel mogelijk 

ivm copyright. Hetzelfde geldt voor de werkbeschrijvingen en mondelinge 

uitleg door Janny Bakker Patisserie. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor eigen 

gebruik van de deelnemer en mogen niet voor andere doeleinden worden 

gebruikt. 

❖ De onderwerpen van de workshops die gegeven worden door Janny Bakker 

Patisserie vallen onder intellectuele eigendom en auteursrecht en mogen 

onder geen enkele voorwaarden worden gebruikt, voor commerciële 

doeleinden. De bedoeling van de workshops die gegeven worden door Janny 

Bakker Patisserie is om de deelnemers te inspireren en hun handvaten te 

geven om hun eigen ontwerpen te maken. 

 


