
Voorwaarden Circle That’s Bijenhotels
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bijenhotel workshops die door Circle That
georganiseerd worden.

Artikel 1 - Identiteit bedrijf

Circle That V.O.F.
Domplein 4
3512JC, Utrecht

E-mail: hello@circlethat.org

KvK: 81810504
Btw-identificatienummer: NL862227999B01

Artikel 2 - Aanschaf product en prijs

Circle That verkoopt de tickets voor de workshops via het platform Ik Ben Aanwezig. Daar
kunt u kiezen om een of meerdere tickets te kopen. Na het kiezen van het aantal tickets
dient u uw gegevens in te vullen en voor de juiste betaalwijze te kiezen. De betaling verloopt
via het platform.

De verkoopprijs is inclusief btw en inclusief de materialen en gereedschap. Mogelijk worden
er ook kosten berekend door het platform waar het product wordt aangeboden. Dit zal in ons
geval het platform Ik Ben Aanwezig zijn.

Circle That houdt het recht om de verkoopprijs ten alle tijden te veranderen. De tickets die
zijn aangeschaft via dit platform zijn het enige toegangsbewijs voor de workshops.

Artikel 3 - Het product

De workshops zijn opgezet door Circle That. De tijd die daarvoor gereserveerd is zijn
normaliter voldoende voor het maken van een bijenhotel. De verantwoordelijkheid voor het
bouwen van een bijenhotel binnen de aangegeven tijd ligt bij de deelnemer en niet bij Circle
That. Na het afronden van de workshop is er geen toegang meer tot gebruik van materialen
en/of gereedschap.

Artikel 4 - Annulering

Het is niet mogelijk om na aanschaf van een ticket het geld terug te krijgen. Wel kan er
gezocht worden naar een alternatief moment om een workshop bij te wonen.
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Circle That houdt het recht om de workshop te annuleren als er te weinig aanmeldingen zijn
of als er andere onvoorziene omstandigheden zijn. Dit kan tot maximaal 48 uur voor
aanvang van de workshop. Mocht de nieuwe tijd niet passen, dan heeft de deelnemer het
recht om zijn of haar geld terug te krijgen.

Artikel 5 - Eigen risico

Het meedoen aan de workshops is op eigen risico. Circle That kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade of letsel.

Artikel 6 - Klachten

Heeft u een klacht? U kunt zowel klachten over onze producten als over de dienstverlening
aan ons kenbaar maken. Wij vragen je per mail je klacht in te dienen.

Voor een snelle en correcte afhandeling van uw klacht, vragen wij u vriendelijk om de
onderstaande gegevens te vermelden:

- Uw naam, adres, woonplaats en uw bestelling (eventueel bestelnummer)

U kunt uw klacht onder vermelding van de bovengenoemde gegevens opsturen naar ofwel
hello@circlethat.org of naar:

Circle That
T.a.v. Afdeling Klachten
Domplein 4
312JC te Utrecht

Zodra uw klacht is ontvangen, sturen we u een ontvangstbevestiging. U ontvangt binnen 7
kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via de e-mail een reactie.

LET OP: Bij een klacht over beschadigde artikelen dient dit eerst voorgelegd te worden bij
ons, zodat er in samenspraak besproken kan worden wat de beste en passende oplossing
is. Mocht er bijvoorbeeld iets defect zijn wat niet repareerbaar is, dan kunnen wij overwegen
om het artikel niet te laten retourneren. Dit bespaard tijd en retourkosten.
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