
Algemene voorwaarden Onder de Pannen! 

.  

 

1. Toepasselijkheid 

Onder de Pannen! is het charitatieve initiatief van de Stichting Enactus Universiteit van Amsterdam, geregistreerd 

onder nummer 34286498 en gevestigd te (1018WV) Amsterdam aan de Nieuwegracht 170 (‘Enactus’), die 

kinderen wil onderrichten op het gebied van gezond eten door middel van kookcursussen. Deze algemene 

voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Onder de Pannen! en de Deelnemer (zoals hierna 

gedefinieerd). De Deelnemer betekent het kind dat deelneemt aan de kookcursus en/of verzorgers en/of persoon 

die het kind heeft opgegeven deel te nemen aan de kookcursussen van Onder de Pannen! en/of de factuur heeft 

betaald voor de kookcursussen van Onder de Pannen!. 

 

2. Inschrijving en betaling 

2.1. Inschrijving voor een Deelnemer voor een kookcursus bij Onder de Pannen! dient schriftelijk te geschieden 

middels een daarvoor bestemd inschrijfformulier van Onder de Pannen!.  

2.2. De kosten voor deelname aan de kookcursus dienen veertien dagen na de factuurdata te worden 

overgemaakt naar het op de factuur vermeldde rekeningnummer.  

2.3. Indien het bedrag niet binnen veertien dagen na de factuurdatum is ontvangen door Onder de Pannen! dan 

zal voor deelname aan de kookcursus voorafgaand aan de kookcursus contant betaald dienen te worden. 

Bij niet betaling is Onder de Pannen! genoodzaakt de deelname aan de kookcursus op te schorten. Het 

gefactureerde bedrag blijft verschuldigd en opeisbaar. 

 

3. Annulering 

3.1. Onder de Pannen! behoudt zich het recht voor tot het wijzigen of afzeggen van de kookcursus tot minimaal 

één week van tevoren, mits Onder de Pannen meent dat dit onvermijdbaar is. Onder de Pannen! zal altijd 

proberen een goede en gepaste oplossing te vinden voor de annulering van de kookcursus.  

3.2. Een Deelnemer kan zijn deelname aan de kookcursus tot maximaal één week voor aanvang annuleren.  

 

4. Allergieën  

In geval van allergieën of andere beperkingen is de Deelnemer verantwoordelijk dit duidelijk schriftelijk te 

communiceren naar Onder de Pannen!, zodat Onder de Pannen! hier zoveel mogelijk rekening mee kan houden.  

 

5. Aansprakelijkheid 

5.1. Deelname aan de kookcursus is op risico van de Deelnemer. Onder de Pannen! is niet aansprakelijk voor 

welke schade dan ook (materiele en/of immateriële), tenzij veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid 

van Onder de Pannen!. In het geval Onder de pannen! desondanks aansprakelijk is, is het schadebedrag 

beperkt tot het door Onder de Pannen! aan de betreffende Deelnemer gefactureerde en van de Deelnemer 

ontvangen factuurbedrag. 

5.2. Onder de Pannen! is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door Deelnemer 

meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen. 

5.3. Onder de Pannen! kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten en schade indien zij als gevolg 

van overmacht niet aan haar verbintenis heeft kunnen voldoen. 

5.4. Onder de Pannen! is niet aansprakelijk voor kosten en schade in het geval van annulering van de 

kookcursus. 

 

6. Slotbepaling 

Onder de Pannen! behoudt zich de rechten voor foto’s en video’s te maken gedurende de kookcursussen en deze 

te gebruiken voor media en marketing doeleinden. Indien de Deelnemer anders wenst dient dit gecommuniceerd 

te worden naar Onder de Pannen!, zodat Onder de Pannen! zoveel mogelijk overeenkomstig de wensen van de 

Deelnemer kan handelen.  


