
Algemene voorwaarden: 

*Deze voorwaarden zijn  van toepassing op elke overeenkomst  met  

Sofie Peers (Studio Sofiesticated) . 

Workshops: 

*U ontvangt na inschrijving  van een workshop een bevestiging  en wordt u  

uitgenodigd dit onmiddellijk te betalen. Betaling van de workshop is jouw  

ticket deelname van de workshop. 

*Duo-workshop en privéworkshop van 1p  kunnen enkel doorgaan  

tijdens weekdagen, datum kan door de klant gekozen worden. Voor een duo- en 
privéworkshop wordt een toeslag van 20 euro per persoon  

aangerekend. 

*Alle workshops door mij (Sofie Peers van Studio Sofiesticated)  

aangekondigd gaan door op zaterdag en/of weekdagen. 

*Op zondag kunnen geen workshops worden aangevraagd. 

*Workshops voor groepen kunnen aangevraagd worden door de klant op een  

datum naar keuze (indien nog vrij in agenda van Studio Sofiesticated). 

*Per workshop kunnen er tot 10 deelnemers toegelaten worden in het atelier van 
Studio Sofiesticated. 

*Vanaf 11 deelnemers  kunnen er workshops zilverklei  op verplaatsing  

aangevraagd worden. De afstand van de workshop wordt in onderling overleg  

besproken, indien de afstand te groot is, worden andere mogelijkheden bekeken of 
kan de workshop geweigerd worden. 

 



Bij afmelding deelnemer(s) workshop: inschrijvingsgeld wordt in geen  enkele  

situatie terugbetaald.  

Eenmaal een workshop is bevestigd en betaald kan de workshop enkel nog ver-
plaatst worden naar een andere datum of kan je een vervanger voor jouw plaats 
zoeken . 

*Alle gemaakte juwelen in een workshop of door Sofie Peers van  

Studio Sofiesticated hebben een garantie van 3 maanden. 

*Sofie Peers van Studio Sofiesticated is niet aansprakelijk voor schade aan kledij 
van de deelnemer of klant. 

 

*Bij ziekte van de workshopbegeleider (Sofie Peers van Studio Sofiesticated) kan 
de workshop worden geannuleerd en verzet naar een nieuwe datum. 

*Juwelen van Studio Sofiesticated kunnen maximaal 3 dagen aan de kanten  

gehouden worden. 

Juwelen met een verhaal (op maat): 

*Sofie Peers van Studio Sofiesticated vraagt een voorschot van 50% op de  

richtprijs bij een bestelling of opdracht. De richtprijs is een benadering van wat het 
produkt zal kosten. 

*Inschrijvingen van de workshop zilverklei worden altijd volledig betaald door de 
deelnemer. 

*Het spreekt vanzelf dat er een geen juwelen mogen nagemaakt worden met  

merknaam Studio Sofiesticated of Studio Grafiet (grafische luik) 

*Indien dit toch het geval is zonder toestemming van Sofie Peers van  

Studio Sofiesticated of Studio Grafiet (grafische luik) kan er een grote boete aan 
vast hangen opgelegd door Sofie Peers. 
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