Algemene Voorwaarden voor Color Pencils
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Color Pencils zoals deze beschikbaar is gesteld
door Color Pencils . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website/facebook aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Color Pencils is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Color Pencils.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website/facebook staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig
mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en
herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract
dan wel overeenkomst met Color Pencils te mogen claimen of te veronderstellen.
Color Pencils streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Color Pencils aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyper links
verwijzen.
Bepalingen
De diensten die Color Pencils uitvoert voor workshops gevent geen 100% garantie. Uiteraard streven
wij ernaar om die diensten uit te voeren die passen in uw situatie
Tijdens de workshop is het verboden om foto’s of video’s te maken van het cursusmateriaal.
Ook is het plaatsen van merk materiaal op internet of andere mediakanalen niet toegestaan.
Je eigen werk op de media kanalen plaatsen is toegestaan.
Betalingen, Annuleringen
Alle betalingen dienen binnen 14 dagen vooraf van de workshop te worden overgemaakt op de KNAB
ten name van Color Pencils op NL31KNAB0603910289 tenzij anders is overeengekomen. Bij het
uitblijven van betaling voor een gemaakte afspraak zal er administratiekosten in rekening worden
gebracht. Deze kosten bedragen €15,00 en zal dan een factuur voor worden gestuurd. Bij annulering
14 dagen voor aanvang zal het workshop geld volledig worden geretourneerd en een afmelding 24
uur voor aanvang ontvangt u 50% van het betaalde bedrag retour en binnen 24 uur is geen
terugboeking van het workshop geld. Bij ziekte of andere omstandigheden kan de afspraak kosteloos
worden verplaatst naar een andere datum.

Uit meerdere weken bestaande Curussen
Alle betalingen dienen binnen 14 dagen vooraf van de cursus te worden overgemaakt op KNAB ten
name van Color Pencils op NL31KNAB0603910289 tenzij anders is overeengekomen. Bij het niet
nakomen van de gemaakte afspraak of het tussentijds stoppen van de pakketcursus bent u alsnog
het volledige bedrag verschuldigd aan J.Dekker van ColorPencils. Bij het uitblijven van betaling voor
een gemaakte afspraak zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten
bedragen €15,00 en zullen bovenop het verschuligde bedrag komen. Bij annulering 14 dagen voor
aanvang zal het workshop geld volledig worden geretourneerd en een afmelding 24 uur voor
aanvang ontvangt u 50% van het betaalde bedrag retour en binnen 24 uur is geen terugboeking van
het workshop geld. Bij ziekte of andere omstandigheden kan de afspraak kosteloos worden
verplaatst naar een andere datum.
Digitale Bestanden
Deze PDF Artwork is ideaal voor gebruik met afdrukken tot A4 formaat.
Deze form van verkoop betreft een Instant Download van digitale bestanden waarbij geen
watermerk op het Artwork staat.
GEEN fysiek producten worden verzonden.
U ontvangt de bestanden onmiddellijk na bevestiging van de betaling.
Na aankoop ontvangt u de Artwork in de volgende bestandsindeling: A4 PDF met witruimte om het
Artwork – Dit Artwork is geschikt voor de volgende doeleinden: Art Journaling – MixedMedia
Projecten – Kaarten maken -Uitprinten op A4 Fotopapier voor in een lijst.
Formaten:
U ontvangt het volgende bestand: 1x PDF
Grootte:
PDF A4 formaat met een kwaliteit van 300 ppi zonder watermerk
Licentie:
U kunt het digitale product voor persoonlijke doeleinden gebruiken.
U mag deze digitale bestanden niet verkopen of distribueren in welk bestand als is, omgekeerd,
gespiegeld, of in een patroon.
U mag niet distribueren of verkopen dit Artwork als een digitaal design resource of ontwerp actief.
Wij behouden volledige auteursrecht tot al deze bestanden.
Download:
Na betaling, zal de download direct zichtbaar zijn.
Retourneren:
Wijten aan de aard van het product, digitale downloads worden niet terugbetaald zodra de het
bestand is gedownload.
Als u een probleem met de bestanden of het Artwork heeft dan zullen we u graag helpen.

