
**  Indien u onverhoopt niet kunt deelnemen, na boeking, kunt u voor vervanging zorgen. Uw plaats kan worden ingenomen 
door een door u aangegeven persoon, bijvoorbeeld een vriend, familielid of anderszins. Gelieve dit wel tijdig door te geven. 
Echter, bij een ‘no-show’ (niet opdagen) op de datum van de kookworkshop vindt GEEN restitutie plaats. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Prijzen 

• De door ’t Indisch Kookpunt genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW. 

Reserveren 

• De inschrijving voor een kookworkshop is pas bindend, wanneer deze door  
’t Indisch Kookpunt per e-mail bevestigd is; 
 

• Bij reservering dient het volledige bedrag betaald te worden. U ontvangt van ons een factuur, welke 
binnen 2 dagen dient te worden voldaan. 
 

• Wanneer er voor een kookworkshop onverhoopt niet genoeg aanmeldingen zijn, laten wij u dit tijdig 
weten en selecteren in overleg een nieuwe datum. U heeft het recht uw inschrijving dan te annuleren. 

Betaling 

• De betaling geschiedt door middel van overmaking van het door u verschuldigde totaalbedrag op onze 
bankrekeningnummer NL77 RABO 0301 9465 74 t.n.v. ’t Indisch Kookpunt onder vermelding van het 
factuurnummer en datum kookworkshop. 

Aantal deelnemers 

• Voor een kookworkshop op onze locatie geldt een minimum deelname van 4 (vier) personen met een 
maximum deelname van 6 (zes) personen. 
Voor een kookworkshop op uw eigen locatie geldt een minimum deelname van 6 (zes) personen met 
een maximum deelname van 10 (tien) personen. 
 

• Bij een definitieve aanmelding voor een kookworkshop op onze locatie van minder dan 4 (vier) 
deelnemers wordt de kookworkshop door ons geannuleerd en wordt er gekeken naar een alternatieve 
datum; 
Bij een definitieve aanmelding voor een kookworkshop op uw eigen locatie van minder dan 6 (zes) 
deelnemers wordt de kookworkshop door ons geannuleerd en wordt er gekeken naar een alternatieve 
datum; 

Annulering 

• Bij annulering vanaf 28 dagen tot 15 dagen vóór aanvang van de kookworkshop is geen vergoeding 
verschuldigd. De opdrachtgever ontvangt het volledig betaalde bedrag retour. 
 

• Bij annulering vanaf 14 dagen tot 8 dagen vóór aanvang van de kookworkshop wordt 50% ** van het 
totaalbedrag in rekening gebracht; opdrachtgever ontvangt de rest van het bedrag retour.  
 

• Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de kookworkshop wordt 100% ** van het totaalbedrag 
in rekening gebracht; opdrachtgever ontvangt dan geen geld retour. 
 

  



 

Aanvang en duur kookworkshop 

• De aanvang is het door ons opgegeven tijdstip in de bevestiging; 
 

• Voor een kookworkshop staat een duur van vier uur, tenzij anders aangegeven; 

 
Risico & aansprakelijkheid 

• Deelname aan de kookworkshop geschiedt op eigen risico, het hanteren van onze gereedschappen en 
apparatuur is op eigen verantwoording; 
 

• ’t Indisch Kookpunt stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor 
lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het verblijf op de locatie. 
 

• ’t Indisch Kookpunt is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering van een kookworkshop; 

 

Algemene Huisregels 

• ’t Indisch Kookpunt verwacht van onze deelnemers dat de werkruimte netjes en opgeruimd wordt 
achtergelaten.  
 

• Met de in bruikleen gestelde materialen dient met zorg worden omgegaan. 
 

• Tijdens de kookworkshop is het niet toegestaan om te roken en alcohol te drinken in de 
keuken/werkruimte. 


