
Algemene voorwaarden De Groene Schuur 
 

Begrippen: 

 

. Individuele kookworkshops, kookcursus en (live-cooking) evenementen: voor deze activiteiten    

  meldt men zich alleen, met z’n tweeën of met een klein groepje aan. De verschillende deelnemers  

  vormen samen en groep. Data, tijdstippen en prijzen liggen vast en zijn te vinden op onze website  

  www.degroeneschuur.nl 

 

. Kookworkshops, excursies en overige arrangementen voor groepen: voor deze activiteiten  

  meldt men zich aan, exclusief met een eigen groep (minimaal 6 personen). Prijsopgaaf en  

  verschillende mogelijkheden zijn via de mail of telefonisch op te vragen, naar aanleiding van een  

  offerteaanvraag. Gezien onze ruim opgezette locatie kunt u ook met grote groepen bij ons terecht.  

  De activiteit wordt in overleg ingepland op een datum en tijdstip die u het beste uitkomt.   

 

. Creatieve workshops en kinderfeestjes (creatief en koken): voor deze activiteiten meldt men  

  zich, exclusief met een eigen groep, aan. Prijzen en verschillende mogelijkheden liggen vast en zijn  

  te bekijken op onze website www.degroeneschuur.nl . Minimale aantal deelnemers is 7 personen.  

  Gezien onze ruim opgezette locatie kunt u ook met grote groepen bij ons terecht. De activiteit wordt  

  in overleg ingepland op een datum en tijdstip die u het beste uitkomt.   

 

 

Reservering, betaling en inschrijving 

 

Individuele kookworkshops, kookcursus en (live-cooking) evenementen. 

. De ingeplande data van bovengenoemde activiteiten staan vermeld op onze website.    

. Aanmelding voor bovengenoemde activiteiten dient plaats te vinden via het   

  aanmeldformulier op de desbetreffende pagina op onze website. U betaalt via de aangeboden   

  mogelijkheden. De reservering is bindend als de betaling bij ons is binnen gekomen. U ontvangt  

  automatisch een boekingsbevestiging. Indien u boekt met een cadeaubon, dan vult u het nummer  

  van de cadeaubon in. De waarde van de cadeaubon komt te vervallen zodra de boeking online is  

  gemaakt en de reservering is dan ook bindend. U ontvangt een automatische boekingsbevestiging  

  van ons. Indien het bedrag van de cadeaubon minder is dan de kosten voor de workshop, dan  

  ontvangt u nog een betaalverzoek van ons voor het resterende bedrag. Is het bedrag van de  

  cadeaubon hoger, dan kunt u het resterende bedrag besteden voor dranken tijdens de geboekte  

  activiteit of na afloop in onze winkel besteden.      

. Alle gepubliceerde prijzen en prijzen genoemd in boekingsbevestigingen zijn inclusief btw, tenzij   

  anders vermeld. 

 

Kookworkshops, excursies en overige arrangementen voor groepen 

. Offerteaanvraag via de mail met vermelding van (geschatte) aantal personen. Alle offertes zijn   

  geheel vrijblijvend. Alle gepubliceerde prijzen en prijzen genoemd in offerte en  

  boekingsbevestigingen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.  

. De reservering is bindend als de boeking door ons schriftelijke of per e-mail is bevestigd. 

. Het definitieve aantal deelnemers dient u een week voorafgaande aan de geboekte kookworkshop   

  aan ons door te geven. Dit aantal wordt ook aangehouden bij de betaling/facturering.    

. Betaling: zoals overeengekomen. Dit kan zijn contant of per pin na afloop van de   

  kookworkshop. Ook kan betaling per factuur achteraf plaatsvinden (alleen bij bedrijven of  

http://www.degroeneschuur.nl/
http://www.degroeneschuur.nl/


  instellingen). Tenzij anders overééngekomen hanteren wij hierbij een betalingstermijn van 14  

  dagen. De afgesproken wijze van betaling wordt ín de boekingsbevestiging vermeld. 

. Bij deelname van 20 personen of meer wordt er, tenzij anders overeengekomen, een aanbetaling  

  van 20% van het oorspronkelijke aantal personen en prijs van het arrangement, in rekening   

  gebracht. Deze aanbetaling dient uiterlijk 4 weken voorafgaande aan het geboekte arrangement bij    

  ons op de bankrekening zijn bijgeschreven.  

  

 

Creatieve workshops en kinderfeestjes (creatief en koken) 

. Aanmelden/aanvraag beschikbare data via mail of telefonisch. Alle gepubliceerde prijzen zijn  

  inclusief btw. 

. De reservering is bindend als de boeking door ons schriftelijke of per e-mail is bevestigd. 

. Het moment van doorgeven van het definitieve aantal deelnemers wordt onderling afgestemd en  

  vermeld in de boekingsbevestiging. Dit aantal wordt ook aangehouden bij de betaling/facturering.    

. Betaling: zoals overeengekomen. Dit kan zijn contant of per pin na afloop van  

  de kookworkshop. Ook kan betaling per factuur achteraf plaatsvinden (alleen bij bedrijven of  

  instellingen). Tenzij anders overééngekomen hanteren wij hierbij een betalingstermijn van 14  

  dagen. De afgesproken wijze van betaling wordt op de boekingsbevestiging vermeld. 

. Bij de creatieve workshops kan er, afhankelijk van de grootte van de groep en het onderwerp, een  

  aanbetaling van toepassing zijn. Deze wordt onderling overeengekomen en vermeld in de  

  boekingsbevestiging.   

 

 

Overmacht en annulering  
 

Individuele kookworkshops, kookcursus en (live-cooking) evenementen. 

. Annulering van de geboekte plaats is niet mogelijk. We reserveren een plaats speciaal voor u en  

  rekenen op uw komst. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan mag u altijd een vervanger  

  opgeven, door een mail naar ons te sturen.  

. Het is niet mogelijk een definitief geboekte plaats voor een kookworkshop, kookcursus of (live- 

  cooking) evenement te verplaatsen naar een andere datum. Verplaatsing van een definitieve   

  boeking wordt gezien als een annulering.  

. Bij onvoldoende aanmeldingen houden wij ons het recht voor om een geplande activiteit te  

  annuleren.   

 
Kookworkshops, excursies en overige arrangementen voor groepen 

. Bij overmacht behouden wij ons het recht voor om het afgesproken arrangement te    

  annuleren, zonder enige verplichting van onkosten/schadevergoeding.     

. Gemaakte reserveringen cq. definitieve boekingen  kunnen tot 6 weken voor de overeengekomen  

  datum kosteloos worden geannuleerd, uitgezonderd reservering/offertekosten van € 60,00. 

. Bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang zijn de kosten 40% van het oorspronkelijk 

  afgesproken aantal personen en prijs, met een minimum van annuleringsbedrag van € 60,00. 

. Bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang zijn de kosten 50% van het oorspronkelijk 

  afgesproken aantal personen en prijs, met een minimum van annuleringsbedrag van € 60,00 

. Bij annulering vanaf 3 weken voor aanvang zijn de kosten 75% van het oorspronkelijk 

  afgesproken aantal personen en prijs. 

. Bij annulering vanaf 1 week voor de aanvang zijn de kosten 90% van het oorspronkelijk 

  afgesproken aantal personen en prijs. 



. Bovengenoemde annuleringsvoorwaarden gelden per geboekte datum/arrangement. Een   

  definitief geboekt arrangement verplaatsen naar een andere datum of het gedeeltelijk   

  annuleren van een geboekt arrangement wordt gezien als een volledige annulering.  

 

 

Creatieve workshops en kinderfeestjes (creatief en koken) 

De voorwaarden zoals hierboven vermeld onder “kookworkshops, excursies en overige 

arrangementen voor groepen” zijn van toepassing.  

 

 

 

Aansprakelijkheid 
 

. De Groene Schuur en/of haar aangesloten partners, zakenpartners, medewerkers of onderaannemers   

  zijn niet aansprakelijkheid voor enige vorm van (lichamelijk) letsel ten gevolge van deelname   

  aan een activiteit bij ons op het bedrijf.  

. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers   

   meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen. 

. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering. 

. We gaan ervan uit dat alle deelnemers van het geboekte arrangement, op de hoogte zijn van   

  onze Algemene Voorwaarden.  

 

 

Algemene huisregels 
 

. Van de deelnemers aan onze activiteiten, verwachten wij dat tijdens de workshop, cursus of  

  evenement de werkruimte opgeruimd wordt gehouden, en dat er op een normale manier wordt  

  omgegaan met de in bruikleen gestelde materialen.  

. Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij de instructies van de cursusleiders opvolgen, vooral die  

  met betrekking tot veiligheid.  

. Wij verzoeken u binnen onze gebouwen niet te roken. 

. Het is niet toegestaan zelf meegenomen voedsel en/of drinken binnen onze gebouwen en   

  buiten bij ons op het terrein te nuttigen. 

. Indien bepaalde producten van het vooraf afgesproken arrangement niet voorradig zijn,   

  behoud De Groene Schuur zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken. 
 

De Groene Schuur, april 2021 

 

Lijkweg 9B 

6923CA Groessen 

www.degroeneschuur.nl 


