
Algemene voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden zijn gemaakt om de workshop, fotoshoot of het kinderfeestje (verder 

alleen workshop) zo goed mogelijk te organiseren, zodat iedereen weet waar men rekening 

mee moet houden. 

 Een wederzijdse schriftelijke bevestiging per mail voor een workshop is bindend, voor 

zowel HipHoera als voor de opdrachtgever. 

 

 Na de reservering van de workshop ontvangt u een bevestiging of een factuur. 

 

 Als u met minder personen komt dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering 

gebracht. Dit i.v.m. met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten. 

 

 Bij annulering op de afgesproken dag wordt 100% van het totaal bedrag in rekening 

gebracht. 

 

 Bij verhindering vindt geen restitutie plaats. In overleg kan de reservering 

indien mogelijk verplaatst worden naar een andere datum. 

 

 Indien de klant zich oriënteert voor een workshop, dan kan de klant een vrijblijvende 

offerte bij HipHoera aanvragen. HipHoera werkt graag klantgericht binnen de 

mogelijkheden en zoekt daarbij naar inspirerende mogelijkheden. 

 

 De prijs die de klant moet betalen is bekend of vooraf overeengekomen. 

 

 Als u met meerdere personen komt dan opgegeven, dient men dit schriftelijk via de 

mail te bevestigen 



 Komt de klant niet op een workshop dan is er geen recht op geld terug. 

 

 HipHoera zal de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. 

Wij zullen de gegevens niet doorgeven aan derden. Bij het plaatsen van een workshop 

hebben wij uw naam, adres en/of emailadres nodig om de factuur te kunnen 

opmaken. 

 

 HipHoera is niet verantwoordelijk voor een vergoeding van door de klant geleden 

schade, of letsel tenzij er vanuit HipHoera sprake is van ernstige nalatigheid of kwade 

trouw. 

 

 Tijdens de workshops van HipHoera kunnen er foto’s gemaakt worden. Dit gebeurt 

alleen na toestemming van de klant. Beeldmateriaal kan dan gebruikt worden voor de 

website. Mocht u dit niet wensen, dan zullen wij het beeldmateriaal op voorhand niet 

gebruiken. 

Bij vragen, neem contact op met Mirjam op 06-27858997 of stuur een mailtje! 

https://www.hippeworkshops.nl/contact/

