
Algemene informatie en voorwaarden  
Seizoen 2019/2020 
 
1. De glasfusing cursussen worden gegeven op woensdagen tussen 16.00 en 18.00 en tussen 19.30 en 
21.30 door Martine Knoppert van het bedrijf Glasatelier Knoppert (Kamer van Koophandel nummer 
27169935). Dit bedrijf is btw-plichtig (btw nummer NL1446.41.410.B.01). Het bedrijf is gevestigd aan 
de Voltastraat 34, 2517 RN Den Haag, email: info@martineknoppert.nl  
Telefoon: 070 3650545 of 0613411248. 
  
2. Glasatelier Knoppert zal gebruik maken van de website www.martineknoppert.nl voor informatie en 
voor het emailadres info@martineknoppert.nl voor aanmeldingen. Voor actuele foto’s en aanvullende 
informatie over glas in het algemeen is ook een facebook bedrijvenpagina 
www.facebook.com/FusedbyYou. Glasatelier Knoppert huurt de lesruimte voor 20 weken per jaar via 
Dakota’s Artlabs. 
 
3. De cursus wordt gegeven in het gebouw Zuid 57 (lokaal 009 begane grond - we maken ook gebruik 
van de gang en lokaal 1.07 voor opslag). Het adres is Zuidlarenstraat 57, 2545 VP Den Haag.  
De Zuidlarenstraat is een zijstraat van de Leyweg. Bereikbaar met bus 21 en 23 of randstadrail 4 - 
Halte Zuidwoldepad. In de wijk en op een klein parkeerterrein is gratis parkeerruimte.  
 
4. Betaling van de cursus is vooraf. U krijgt de factuur per e-mail. Wanneer zowel de middag als de 
avondles gevolgd wordt is de tweede cursus voor half geld. Het jaarbedrag komt in dit geval op € 525,-
Het maximum aantal cursisten per les is negen.  
 
De cursus is exclusief materiaal en inclusief stookkosten en BTW. Veel materiaal is ter plekke te koop. 
Voor het bijhouden van gepakte materialen zijn er materiaalkaarten. Als de materiaalkaart een bedrag 
van maximaal 100 euro bereikt heeft kunt u deze contant gepast voldoen of inleveren voor het maken 
van een factuur. Deze krijgt u per e-mail. Vervolgens krijgt u een nieuwe materiaalkaart. Aan het eind 
van het seizoen graag ook altijd de materiaalkaart afrekenen. 
 
5. Om een cursus of gratis proefles te volgen neemt u contact op via info@martineknoppert.nl  of  
telefoon: 070 3650545 of 0613411248. 
Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet zonder overleg overdraagbaar aan anderen. Als er 
ruimte is kunt u zich tussentijds inschrijven voor de rest van het cursus jaar; u betaalt dan het 
resterende aantal lessen.  
 
De aanmelding geldt altijd voor het lopende jaar; voor een volgend jaar moet u opnieuw inschrijven.  
 
6. Voor aanvang van het cursusjaar wordt gekeken of er voldoende deelnemers zijn om de lessen door 
te kunnen laten gaan. Dit proces is al in mei juni omdat de verhuurder wil weten of het lokaal bezet is. 
Wanneer het minimum aantal van 9 totaal bereikt is dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht van 
plaatsing samen met de factuur. De laatste moet zijn voldaan bij aanvang van de cursus.  
In andere gevallen, als de cursus vol is of juist geannuleerd wordt wegens weinig aanmeldingen krijgt u 
ook bericht, uiterlijk een week voor de startdatum van de cursus.  
 
7. Het kan voorkomen dat de docent door ziekte verhinderd is. Er wordt dan getracht te zorgen voor 
gelijkwaardige vervanging of de les wordt uitgesteld. Omdat de email adressen bekend zijn kan de 
groep snel geïnformeerd worden over uitval van een les. Als uw mobiele nummer bekend is, kunt u 
ook per sms of app bericht krijgen. Verder loopt alles volgens het rooster. Bij langdurige uitval zonder 
vervanging volgt restitutie van cursusgeld voor de weggevallen lessen.  
 
8. Door aanmelding en deelname aan een cursus is de cursist (of de betaler) betalings-plichtig. De 
betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Indien na herhaaldelijke 
aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen 

http://www.martineknoppert.nl/
http://www.facebook.com/FusedbyYou


gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening 
van de betalings-plichtige.  
 
9. Uw gegevens worden vastgelegd in de administratie van de cursusaanbieder. Die gegevens worden 
gebruikt om u te informeren over zaken die van belang zijn voor de les of ter informatie over 
activiteiten op glasgebied.  
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden).  
Soms worden er foto's van werkstukken met voornaam erbij op de website www.martineknoppert.nl 
of op facebook www.facebook.com/FusedbyYou 
geplaatst. Mocht u dit niet willen dan hoor ik dat graag.   
 
10. De cursusaanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies van 
eigendommen van cursisten. 
 
De cursusaanbieder is niet aansprakelijk voor letsel aan cursisten. Bij het personeel van de balie van 
het gebouw is medische kennis aanwezig (BHV).  
 
Het gebruik van stofkapjes bij het hanteren van fijn-stoffen en het dragen van veiligheidsbrillen bij 
slijpen, boren, zagen en breken wordt zeer aanbevolen.  
 
 


