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Definities  
Cursussen: Cursussen zijn individuele (instap-) cursussen, kortlopende groepscursussen of langlopende groepscursussen. 
 
langdurige cursussen: cursussen zijn langlopende cursussen opgebouwd uit wekelijkse lessen voor een heel jaar.  

Instapcursus: Individuele cursus die bestaat uit 6 lessen  

Workshop: Een workshop (tevens masterclass) is één losse les of activiteit.  

Kwartaal groepscursus: Een kortlopende groepscursus is opgebouwd uit minimaal 10 en maximaal 14 lessen. 
Cursusjaar: het cursusjaar loopt van 9 januari tot en met 22 december. 

Correspondentie  
Correspondentie over inschrijvingen voor cursussen, workshops en modules gaat per mail. Gebruik hiervoor ons mailadres 
jenny@studiotuit.nl  
 

Algemene informatie over cursussen, workshops en modules versturen we aan een groep of alle cursisten of deelnemers via mail of een 
digitale nieuwsbrief. Je kunt je altijd voor een digitale nieuwsbrief uitschrijven, dan ontvang je deze informatie niet meer via de 
nieuwsbrief. Op onze website www.studiotuit.nl is ook algemene informatie over cursussen en workshops terug te vinden.  

 

Blijft mijn inschrijving bestaan? 
StudioTuit hanteert een doorlopende inschrijvingen voor groepscursussen en workshops. Dat betekent dat je inschrijving automatisch doorloopt bij 
het einde van een cursus kwartaal. Wil je toch uitschrijven, stuur dan een bericht naar jenny@studiotuit.nl twee weken voor het einde van het 
ingeschreven kwartaal. 

Wat gebeurt er als een cursus of les niet doorgaat? 
Als Jenny ziek of verhinderd is, wordt er alles aan gedaan om een vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les toch te 
vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. Deze lessen worden in principe ingehaald gedurende de rest van het cursus kwartaal.  

Wat gebeurt er als een cursus of workshop toch niet doorgaat voor de startdatum en ik heb al (deels) betaald? 
Als StudioTuit besluit om een cursus of workshop te annuleren voor de startdatum van de cursus en je hebt al (deels) betaald, dan ontvang je het al 
betaalde bedrag terug. 

Wat gebeurt er als een cursus of workshop niet doorgaat door overmacht? 
Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid en calamiteit, welke in redelijkheid niet voor ons risico 
behoort te komen. Als we door overmacht niet in staat zijn om een les of lessen te geven, dan vervalt deze les of lessen. Je krijgt hiervan zo snel als 
mogelijk bericht. StudioTuit verricht inspanningen om deze lessen te kunnen inhalen of biedt een alternatieve (online) werkvorm aan. Daarmee 
bieden we redelijke alternatieven aan om zo de cursusovereenkomst na te komen. Indien nakoming door blijvende overmacht in zijn geheel niet 
mogelijk is, wordt de overeenkomst ontbonden. Dit ontslaat StudioTuit van haar verplichting de overeenkomst na te komen. De cursist is gehouden 
de reeds geleverde lessen, inclusief de alternatieve (online) werkvormen te voldoen. Het eventueel te veel betaalde cursusgeld wordt terugbetaald. 
In geen geval is StudioTuit gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Wat moet ik doen als ik ben verhinderd? 
Als je zelf bent verhinderd, dan meld je je rechtstreeks via Whatsapp af bij Jenny.  Zie verder in dit document mbt recht op inhalen.  

Tarieven 
Alle tarieven zijn voor jongeren tot 21 jaar vrijgesteld van BTW. Voor volwassenen vanaf 21 jaar zijn alle tarieven inclusief 21% BTW. StudioTuit 
biedt cursussen aan voor volwassenen.  

2% Betalingskorting bij betaling ineens langdurige groepscursus 
Als je ervoor kiest om ineens je volledige cursusgeld van cursus te betalen, dan ontvang je 2% betalingskorting op het totale bedrag van 4 kwartalen. 
Deze betalingskorting is niet van toepassing op kortlopende groepscursussen van 6 weken, workshops, proeflessen, en op langlopende cursussen 
waar je minder dan 30 lessen voor de rest van het cursusjaar kunt volgen. 

Aansprakelijkheid: 
Bezoek aan en deelname aan cursussen en workshops van StudioTuit geschiedt geheel op eigen risico. StudioTuit is niet aansprakelijk voor schade 
ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door StudioTuit samengestelde les- en of instructiemateriaal en/of schade ontstaan tijdens het 
bijwonen van de cursussen en workshops. De deelnemer/opdrachtgever vrijwaart StudioTuit voor alle aanspraken uitdien hoofde. Breuk voor, tijdens 
of na het stoken is voor eigen risico en geeft geen recht op restitutie van betaalde (of nog te betalen) cursus- workshop- en/of stookkosten. 

Privacy: 
StudioTuit verheugt zich in uw belangstelling voor onze website en onze diensten. Vanzelfsprekend respecteren wij uw privacy en gaan wij zeer 
zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. StudioTuit houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. 
Hieronder is aangegeven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

Gegevensverzameling en -gebruik: 
StudioTuit biedt de mogelijkheid om delen van de website anoniem te bekijken en te gebruiken. De gegevens die wij hierover verzamelen hebben 
enkel betrekking op het gebruik van onze site. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand, stille en drukke uren. Er 
worden geen IP-adressen verzameld. 

Voor het inschrijven van lessen of workshops is het noodzakelijk dat u gegevens invult bij StudioTuit. Uw gegevens worden dan in de database van 
StudioTuit opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt door StudioTuit en nimmer aan derde verstrekt. 
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Doelgroep: 
StudioTuit geeft les om amateurs en hobbyisten te inspireren.  

Lessen en (groeps)workshops: 
De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.  
Een deelnemer krijgt iedere les beschikking over een elektrische schijf. Een cursus bestaat uit een cluster, 1 kwartaal, tenzij anders 
vermeld staat. Voor de reguliere cursus is geen voorkennis vereist. De cursist dient kleding te dragen die vies mag worden.  

Een cursus draaien bestaat uit lessen van 2,5 uur.  De cursus pottenbakken is zowel voor beginners als voor gevorderden. Doordat er in kleine 
groepen wordt gewerkt wordt er persoonlijk aandacht gegeven. Beginners kunnen goed kennismaken met het pottenbakken, en gevorderden 
kunnen op eigen niveau verder gaan met hun werkstukken.  

Laatste kwartier wordt ingericht om werkplek schoon te maken en op te ruimen.  

Prijs: 
prijzen zijn inclusief btw. Onbeperkt gebruik van atelier klei, gebruik van klein materiaal en draaischrijven, gebruik van Amaco en Mayco glazuren  

Wijzigingen aanbod: 
StudioTuit kan het aanbod van cursussen en workshops tussentijds (zonder opgaaf van reden) aan passen. De meest actuele versie van het aanbod 
vind je altijd op de website, of ontvangt cursist een persoonlijke email. 

Inschrijving: 
Na het toezenden van het inschrijfformulier ( via de website) wordt een definitieve bevestiging toegezonden per email. Na ontvangst van de 
bevestiging is op dat moment een plaats voor je gereserveerd.   
 
Als de cursist niet tijdig betaalt, blijft helaas de deur van StudioTuit gesloten en zal de inschrijving worden geannuleerd; 

De plek voor een workshop en/of cursus is definitief op het moment dat de betaling voor de workshop en/of cursus door StudioTuit is ontvangen, 
minimaal 2 week vóór aanvang eerste les; 

StudioTuit heeft te allen tijde het recht een inschrijving te weigeren en/of te beëindigen, waarbij het eventueel betaalde bedrag zal worden 
gerestitueerd. 

Annulering: 
Een gemiste les geeft enkel bij omstandigheden die aan StudioTuit te wijten zijn, recht op een inhaal les.  
Annulering door deelnemer; Indien de deelnemer niet 24 uur van tevoren zich afmeldt voor een les dan kan de les niet ingehaald worden.  
Gemiste lessen kunnen, in overleg en indien mogelijk, worden ingehaald binnen het cluster van de gemiste les. Maximaal kunnen er  3 gemiste 
lessen per cluster worden ingehaald. Als de mogelijkheden niet binnen het huidige cluster ligt, dan komen de gemiste lessen te vervallen.  
Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar een nieuw cluster, er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. 
Een inhaal les die wordt geannuleerd door de cursist kan niet nog eens worden ingehaald. 

Naast dat lastminute-afzeggingen vaak tot onnodige kosten leiden ontzegt u een andere keramist ook de mogelijkheid tot deelname. 

Annulering en kosten: 
Indien een workshop en/of cursus later dan 14 dagen voor de startdatum wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels: 

•Bij annulering tot en met 5 dagen voor aanvang van de workshop en/of cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; 

•Bij annulering van 48 uur voor aanvang van de workshop en/of cursus zelf wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval 
dat u zonder bericht op de dag zelf niet aanwezig bent. 

Bij annuleren van de workshop wordt tot 14 dagen voor aanvang van de workshop en/of cursus 25% (van het totaal bedrag) kosten gerekend. 
Annulering van en workshop en/of cursus kan alleen schriftelijk per mail worden gedaan via het volgende adres: 

Per mail: 
jenny@studiotuit.nl 

Vervanging: 
Kan een andere door u aangedragen cursist uw plaats innemen voor een workshop? Dit dient van tevoren met StudioTuit schriftelijk (via e-mail 
jenny@studiotuit.nl ) te worden afgestemd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 

Annulering door StudioTuit: 
StudioTuit behoudt zich het recht voor om tot 5 dagen voor aanvang van de workshop en/of cursus deze te annuleren wegens onvoldoende 
deelname, overmacht of andere redenen. Uiteraard zal in dit geval het volledig workshop en/of cursus bedrag worden gerestitueerd. 

(Intellectueel) eigendom: 
Alle door StudioTuit verstrekte ideeën, afbeeldingen, modellen, beeldmateriaal, concepten, werkwijze, lesplannen, ontwikkelde lesmethode en 
dergelijke worden verstrekt in alle vertrouwelijkheid. Hierna te noemen ‘zaken’. 
Alle zaken zijn en blijven eigendom van StudioTuit. Tenzij anders is overeengekomen mag de cursist/ deelnemende pottenbakker zaken niet 
vermenigvuldigen, namaken dan wel ter beschikking stellen aan derden. Bij het niet naleven hiervan door opdrachtgever leidt tot een direct 
opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete ten behoeve van StudioTuit, van  
€ 5.000,- exclusief incassokosten en wettelijke rente, voor het enkele feit van de overtreding en € 1000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan Dit 
deze overtreding voortduurt. Cursist verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke 
doeleinden.  
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Oven stook door StudioTuit 

Vanaf 1 januari 2022 is dit mogelijk, alleen voor cursisten van StudioTuit. Losse creaties* worden op gewicht gebakken** en het 
werk kan na  een week opgehaald worden. (bijvoorbeeld: woensdag brengen is de week erop woensdag ophalen). De oven wordt 
door StudioTuit gevuld.  

Het werk stoken is op eigen risico. Het kan gebeuren dat een werk ploft in de oven, door luchtbellen in de klei. Dit kan ook nevenschade geven aan 
andere werken. Uiteraard wordt er zorgvuldig met al het werk omgegaan. Dit is ook een reden waarom biscuit en glazuurstook niet tegelijkertijd 
stoken. Zorg voor een glazuurvrije onderkant bij glazuurbak en houdt altijd rekening met glazuren die lopen.  Dit ivm het vast bakken van het werk op 
de ovenplaat. Mocht een werkstuk aan de ovenplaat vast smelten wordt de rekening van de ovenplaat in rekening gebracht. Dus zorgdragen voor 
een glazuurvrije bodem is noodzakelijk bij glazuurstook. StudioTuit mag werk weigeren.  

Studio Tuit bakt biscuit op 950 graden 
aardewerk glazuur op 1040 graden 
steengoed glazuur op 1205 graden, afwijkende temperaturen kunnen verzorgd worden, in overleg. 

Kosten: 
biscuit of aardewerkstook  kg x € 3,50 
steengoedstook kg x € 5,- 
 

 
*mits glazuur is gebruikt van amaco of mayco 
**Gewicht wordt achteraf aan het bakken gewogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny ; “Het belangrijkste bij annulering is dat we in gesprek zijn, en er zeker geen potje van maken! StudioTuit zal, als het mogelijk is, altijd proberen er een positieve draai 
aan te geven”.  


