Algemene Voorwaarden deelname Jori Hermsen Producties
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producties en workshops door Jori Hermsen Producties

Artikel 1 Inleidende bepaling.
JHP: Jori Hermsen Producties, gevestigd te Amersfoort, Grote Haag 51, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32123846.
Overeenkomst: een schriftelijke of mondelinge aanmelding bij een activiteit van JHP.
Participant: degene met wie JHP een overeenkomst sluit.
Activiteit: een workshop of productie door JHP georganiseerd.
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.
Een overeenkomst komt tot stand zodra de participant het aanbod van JHP bevestigt. Een participant
kan (ook) namens (een of meer) andere deelnemer(s) boeken. Bij aanmelding van/door een
minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig.
Artikel 3 Betaling.
De betaling van het overeengekomen bedrag voor de activiteit, moet binnen twee weken na facturatie
gedaan worden. De penningmeester van JHP stuurt hiervoor de factuur. Is de betaling van de
participant niet op tijd of onvolledig, dan zijn alle extra kosten voor rekening van de participant.
Artikel 4 Wijzigingen door Jori Hermsen Producties
JHP heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, indien zeven dagen voor aanvang van de activiteit
het aantal aanmeldingen kleiner is dan vereist. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven dan
kan JHP het aangeboden programma wijzigen.
Artikel 5 Aansprakelijkheid.
JHP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van
participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit. Als de
activiteit niet verloopt zoals de participant redelijkerwijs mag verwachten, dan moet de participant
dat zo spoedig mogelijk melden bij JHP. Vergoeding van eventuele schade wordt door JHP bekeken
op basis van de partij die de oorzaak is. JHP heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 6 Verplichtingen van de participant.
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een activiteit hierdoor
wordt bemoeilijkt, kan door JHP van verdere deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle
daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende participant.
Artikel 7 Annulering en in de plaats stelling.
Als de participant de overeenkomst wil annuleren, brengt JHP afhankelijk van de aangedragen
omstandigheden tot 100% van het overeengekomen bedrag voor de activiteit in rekening. In plaats
van annuleren kan er iemand als vervanger deelnemen aan de activiteit. Hierbij zal regisseur van JHP
aan de hand van een auditie gaan bepalen of de voorgestelde vervanger past binnen de activiteit.
Artikel 8 Klachtenbehandeling.
JHP heeft een Klachtenreglement dat op de website en op aanvraag beschikbaar is.
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