Huishoudelijk Reglement voor jaarcursussen Edelsmeden van Golden Art Design,
Almere
Versie 2019-4 (dit reglement vervangt alle voorgaande versies)
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Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten omtrent cursussen die gegeven worden
in het atelier van Golden Art Design. Door ondertekening van het inschrijfformulier
verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de inhoud dit reglement
rondom inschrijving, regels en veiligheid.
De inschrijving geschiedt op voorwaarde van de beschikbare cursusplaatsen. Bij geen
directe plaatsingsmogelijk kunt u op de wachtlijst geplaatst worden.
Het lesgeld d.m.v een automatisch incasso wordt verdeeld in 9 termijnen, het eerste termijn
dient bij inschrijving te worden voldaan. Na ontvangst is de inschrijving definitief. Het
tweede termijn begint in september, de laatste in april. Het lesgeld kan ook in één keer
betaald worden via een faktuur met een korting van 3%. De betaling dient bij
inschrijving te worden voldaan, d.m.v. een automatisch incasso of door dit bedrag over
te maken. De plaatsing is definitief na ontvangst hiervan.
Het cursusgeld is exclusief verbruiksmaterialen zoals onedel metaal, zilver, schuurpapier en
zaagjes. Deze materialen kunnen tijdens de lessen worden aangeschaft via
materiaalkaarten, contant of d.m.v een automatisch incasso.
Opzeggen kan tot 2 weken voor aanvang van de eerste les. De inschrijving is per jaar. Er is
geen stilzwijgende verlenging. Cursisten die het hele jaar ingeschreven blijven, hebben
voorrang op de inschrijving van het jaar erop, mits de inschrijving binnen is voor eind
juli. Daarna worden toekomstige cursisten van de wachtlijst benaderd.
Er zijn 30 lessen per jaar.
Afgezegde cursussen door verhindering van de docent worden na het einde van de
cursusperiode ingehaald op hetzelfde dagdeel.
Afgezegde cursussen door verhindering van de cursist kunnen tijdens de cursusperiode
worden ingehaald, mits er plaats is.
Het atelier is 10 minuten voor aanvang van de les geopend. 5 minuten voor het einde van
de les wordt al het gereedschap, materiaal en andere spullen die u heeft gebruikt
opgeruimd en wordt het atelier naar behoren achtergelaten.
Het atelier is gevestigd in een woonwijk, u kunt uw auto parkeren in de parkeervakken
tegenover de flats aan de Gerard Doustraat of in één van de zijstraten (niet op het
gras). U wordt verzocht om ‘s avonds het atelier rustig te verlaten. Fietsen kunnen
achter het atelier geplaatst worden.
U bent geheel op eigen risico aanwezig in het atelier. U dient zelf maatregelen te treffen om
veilig te werken en ongevallen te voorkomen. Schade aan goederen, gereedschappen
en machines die zijn ontstaan door nalatigheid of ondeskundig gebruik van de cursist,
ten gevolge van het niet in acht nemen van de uitleg of aanwijzingen van de docent
worden in rekening gebracht bij de cursist.
De cursist is verplicht aanwijzingen inzake de veiligheid op te volgen. De docent kan geen
aansprakelijkheid dragen als de cursist schade toebrengt aan zichzelf of anderen bij het
niet opvolgen van de veiligheidsinstructies. Golden Art Design heeft een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Het dragen van ontvlambare kleding (o.a. nylon) en wijde kleding (o.a. vlindermouwen) is
verboden omdat er met open vuur gewerkt wordt. Aanbevolen is werkkleding en/of een
schort. Draag lang haar opgebonden of in de staart en draag dichte schoenen. (geen
slippers en hakken). Gebruik bij machines een veiligheidsbril. Aanwezig zijn o.a.
branddeken, poederblusser, oogdouche, verbandtrommel etc. Roken is binnen
verboden.
Om geluidshinder voor de buren zoveel mogelijk te beperken, draag schoenen met een
rubberen zool. Hameren en kloppen mag alleen op de boomstammen.
Gereedschap, materiaal en boeken worden niet uitgeleend. Het lesboek is eigendom van de
docente en mag niet gepubliceerd worden via internet of een ander medium.
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