Algemene Voorwaarden
Open Werkplaats Manu Forti
Artikel 1. Definities
1.1 Werkplaats: Open Werkplaats Manu Forti gevestigd te Helmond.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de
Werkplaats tot het in gebruik nemen van een door hem gereserveerde Ruimte of Werkplek.
1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon die – mogelijk werkzaam voor Opdrachtgever – de Werkplaats
betreedt om werkzaamheden te verrichten.
1.4 Cursist: de persoon die een cursus of workshop volgt in de Werkplaats dan wel deelneemt aan een
andersoortige groepsbijeenkomst.
1.5 Ruimte: een afgebakend aantal m2-ers binnen de werkplaats, die voor een overeengekomen periode
wordt gehuurd voor verrichten eigen werkzaamheden, het geven van workshops of opleidingen, of
andersoortige groepsbijeenkomsten.
1.6 Werkplek: een werkbank van ca. 1.900 x 800 mm waar – tussen de bewerkingen door op de in de
Werkplaats opgestelde machines – handmatige werkzaamheden kunnen worden verricht door Gebruiker.
Het gebruik van het machinepark is in de huur van de Werkplek inbegrepen, evenals het gebruik van een
set basis handgereedschap, welke per 4 werkbanken aanwezig is.
1.7 Werkplaats Reglement: Werkplaats Reglement Open Werkplaats Manu Forti, waarin de aanvullende
bijzondere voorwaarden zijn vastgelegd voor Gebruikers van een (gehuurde) Ruimte of Werkplek.
1.8 Inschrijfvoorwaarden: Inschrijfformulier cursussen en workshops Open Werkplaats Manu Forti, waarop
de aanvullende bijzondere voorwaarden zijn vastgelegd voor Cursisten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst, waarin de
Werkplaats partij is, voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Afhankelijk van de aard van de dienstverlening, zijnde het gebruik van een Ruimte/Werkplek of het
inschrijven voor een cursus of workshop, maken de desbetreffende aanvullende bijzondere voorwaarden
voor het betreden van de Werkplaats (Werkplaats Reglement) en/of de aanvullende bijzondere
voorwaarden voor Cursisten (Inschrijfvoorwaarden) onlosmakelijk deel uit van deze algemene
voorwaarden. Een ieder die de Werkplaats betreedt, dient de van toepassing zijnde bijzondere
voorwaarden voor akkoord te ondertekenen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle door de Werkplaats uitgebrachte offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een cursusplaats, Ruimte of Werkplek te reserveren. Om elke
Opdrachtgever van de gewenste dienstverlening te kunnen voorzien op het door Opdrachtgever gewenste
moment is tijdige reservering gewenst. De reservering is definitief nadat de Werkplaats de reservering
aan Opdrachtgever heeft bevestigd en de Werkplaats de cursusgelden, respectievelijk de huursom voor
de gereserveerde huurperiode met de in artikel 5.1 genoemde waarborgsom heeft ontvangen van
Opdrachtgever.
3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen komt de overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Werkplaats tot stand zodra de reservering door Opdrachtgever definitief is, dan wel Opdrachtgever de
door de Werkplaats uitgebrachte offerte voor akkoord heeft ondertekend.
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3.4 Als niet van te voren werd gereserveerd of geoffreerd, gelden de tarieven uit de prijslijst. De
overeenkomst voor een Cursist komt dan tot stand na volledige invulling van het inschrijfformulier ter
plekke en contante betaling vooraf. Voor een Gebruiker van een Ruimte/Werkplek geldt de voor akkoord
getekende standaard prijslijst, waarbij Gebruiker voor ingebruikname van de Ruimte of Werkplek de in
artikel 5.1 genoemde waarborgsom contant kan voldoen en een verbruikstegoed kan aankopen, waarop
alle bestedingen in mindering worden gebracht. Een eventueel restant verbruikstegoed kan bij een
volgend bezoek aan de Werkplaats worden besteed.

Artikel 4. Prijsstelling
4.1 De in een prijslijst, prijsopgave of offerte vermelde cursusprijs is inclusief de benodigde materialen
tenzij anders wordt vermeld. De vermelde huurprijs per eenheid heeft betrekking op de huurtermijn van
een Ruimte of Werkplek voor de duur van een dagdeel (van 07.30 tot 12.00 uur of van 12.30 tot 17.00
uur) op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Een afwijkende huurtermijn, zoals van 17.30 tot
21.00 uur of op zaterdag van 7.30 tot 12.00 uur is slechts mogelijk op afspraak tegen het daarbij
overeengekomen tarief. Op zon- en feestdagen worden geen werkplekken verhuurd.
4.2 De in een prijslijst, prijsopgave of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld.

Artikel 5. Betaling & Verrekening
5.1 Bij reservering dient vooraf het volledige cursusbedrag te worden overgemaakt op de bankrekening van
de Werkplaats. In geval van een gereserveerde Ruimte/Werkplek dient tegelijkertijd met de
verschuldigde huursom een waarborgsom van € 75,00 te worden overgemaakt.
5.2 Diensten of andere zaken die aanvullend door Gebruiker van de Werkplaats worden betrokken, dienen
aan het einde van de huurperiode direct te worden voldaan.
5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te schorten.
5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige schuld die Opdrachtgever aan de Werkplaats heeft, zij het
uit hoofde van deze overeenkomst, zij het uit anderen hoofde, te verrekenen met enige vordering die
Opdrachtgever op de Werkplaats mocht hebben.
5.5 De Werkplaats is echter gerechtigd om elke vordering op Opdrachtgever te verrekenen met de
waarborgsom. Indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft
voldaan, wordt de waarborgsom aan het einde van de huurperiode, onder verrekening van het
verschuldigde voor aanvullend verleende diensten en eventuele kosten voor door Gebruiker veroorzaakte
schade(n), gerestitueerd.

Artikel 6. Tekortkomingen en klachten
6.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag
dienen door Opdrachtgever binnen twee (2) weken na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te
worden gemeld aan de Werkplaats, bij gebreke waarvan in afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen elke aanspraak jegens de Werkplaats vervalt.
6.2 In geval van klachten als bedoeld in het vorige lid is de Werkplaats niet in verzuim en schorten de
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
6.3 Indien en voor zover de Werkplaats van oordeel is dat Opdrachtgever correct, terecht en tijdig heeft
geklaagd en sprake is van een toerekenbare tekortkoming heeft de Werkplaats een herstelverplichting. In
deze herstelverplichting zal worden voorzien, zulks ter keuze van de Werkplaats, door ofwel de dienst
alsnog op juiste wijze te leveren, ofwel Opdrachtgever een korting op de prijs te verlenen, ofwel ter zake
voor enig bedrag te crediteren. Indien het alsnog verrichten van werkzaamheden aantoonbaar zinloos is
geworden, dan heeft Opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever
reeds betaalde (huur)som.
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6.4 Door het voldoen van de Werkplaats aan haar herstelverplichting als bedoeld in voorgaand lid zal de
Werkplaats jegens Opdrachtgever geheel en al zijn gekweten en niet tot vergoeding zijn gehouden.

Artikel 7: Overmacht
7.1 Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) beroepen
indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het
intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de
wederpartij van een dergelijk beroep in kennis stelt.
7.2 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in deze
algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de
Werkplaats geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Werkplaats niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de Werkplaats of van derden daaronder begrepen. De
Werkplaats heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Werkplaats haar verbintenis had moeten
nakomen.
7.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming zolang voortduurt dat partijen geen
belang meer hebben bij de overeengekomen dienstverlening, of deze langer duurt dan twee (2) maanden,
dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
7.4 Voor zoveel de Werkplaats ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels ten dele is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen deel zelfstandige waarde toekomt, is de Werkplaats gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen deel bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is
gehouden deze kosten te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Werkplaats is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Gebruiker heeft verklaard
bekend te zijn met de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de machines en gereedschappen. Daarbij
heeft de Werkplaats Gebruiker gewezen op de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van lijf en leden. Gebruiker is daarom aansprakelijk voor alle schade ontstaan door zijn handelen en/of
nalaten.
8.2 De in het vorige lid bepaalde aansprakelijkheid verplicht Gebruiker om voor aanvang van de
huurperiode de Ruimte of Werkplek en de daarbij behorende zaken als machines, apparatuur en
gereedschap te controleren op reeds aanwezige gebreken. Bij constatering van gebreken dient Gebruiker
dit direct te melden aan de beheerder van de Werkplaats.
8.3 Indien tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de Ruimte of Werkplek en/of daarbij behorende zaken
als machines, apparatuur en gereedschap is Gebruiker verplicht om dit direct te melden bij de beheerder
van de Werkplaats.
8.4 De beheerder van de Werkplaats besluit of de schade direct kan worden afgedaan door de schade gelijk
te stellen aan de dagwaarde van de beschadigde/verloren gegane zaak, dan wel dat eerst de omvang van
de schade dient te worden bepaald.
8.5 De door de Werkplaats te maken kosten ten behoeve van het vaststellen van de (omvang van de) schade
komen voor rekening van Gebruiker, evenals alle kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak
gemoeid zijn. Daarnaast blijft Gebruiker aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door de
Werkplaats geleden (gevolg)schade.
8.6 Iedere vermeende aansprakelijkheid van de Werkplaats vervalt in elk geval als Gebruiker niet binnen
twee weken nadat Gebruiker van de vermeende aansprakelijkheid op de hoogte had kunnen zijn, heeft
nagelaten de Werkplaats – onder opgave van de betreffende schade – schriftelijk aansprakelijk te
stellen.
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8.7 Indien de Werkplaats toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de Werkplaats
uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van
het bedrag van de huursom. Onder directe schade wordt enkel verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van de Werkplaats aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de
Werkplaats toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.8 De Werkplaats is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.9 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de
vergoedingsverplichting van de Werkplaats beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die
door de Werkplaats ter uitvoering van haar overeenkomst met Opdrachtgever worden ingezet. Deze
derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel
7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid, welke gerelateerd zijn
aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van de Werkplaats en van de door haar
ingeschakelde derden tezamen en cumuleren niet per aangesproken partij.
8.10De eventuele aansprakelijkheid van de Werkplaats voor producten van derden zal in geen geval meer
omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.
8.11Opdrachtgever vrijwaart de Werkplaats voor alle aanspraken van derden.

Artikel 9. Beëindiging en Ontbinding
9.1 Het annuleren van een cursus, workshop of gereserveerde Ruimte/Werkplek kan uitsluitend per e-mail
aan info@manuforti.nl. Na ontvangst van een annulering zal de Werkplaats de reeds ontvangen bedragen
verminderd met de verschuldigde annuleringskosten restitueren. De annuleringskosten bedragen
tenminste 15% van de cursus- of huurprijs. Bij annulering binnen één week voor aanvangsdatum tot
uiterlijk drie dagen voor aanvangsdatum is Opdrachtgever de Werkplaats 50% van de cursus- of
huurprijs aan annuleringskosten verschuldigd; bij annulering binnen drie dagen voor aanvangsdatum tot
uiterlijk één dag voor aanvangsdatum is Opdrachtgever de Werkplaats 75% van de cursus- of huurprijs
verschuldigd en bij annulering op de aanvangsdatum is Opdrachtgever de Werkplaats de volledige
cursus- of huurprijs verschuldigd. Bij annulering door de Werkplaats zijn uiteraard geen
annuleringskosten verschuldigd.
9.2 Onverminderd zijn recht tot vordering van schadevergoeding is de Werkplaats – zonder dat enige
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist – gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten wanneer
sprake is van:
- een toerekenbare tekortkoming en Opdrachtgever in verzuim is;
- omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever waardoor de uitvoering van de overeenkomst
in gevaar wordt gebracht, zoals een aanvraag voor surseance van betaling of faillissement,
bedrijfsliquidatie of door beslaglegging, onder curatele stelling of Opdrachtgever anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
- een niet-toerekenbare tekortkoming en deze situatie meer dan zestig (60) dagen heeft geduurd
dan wel zodra duidelijk is dat na voormelde termijn van zestig (60) dagen evenmin zal kunnen
worden nagekomen;
- gegronde redenen te twijfelen aan het vermogen van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn
verplichtingen te voldoen.
9.3 In geval van tussentijdse beëindiging of ontbinding worden alle vorderingen die de Werkplaats
toekomen uit hoofde van openstaande facturen, vergoeding van schaden en eventueel verschuldigde
rente onmiddellijk en ten volle opeisbaar.
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Artikel 10: Onvolledigheid en Onverbindendheid
10.1Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan
wel onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.
10.2Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. De Werkplaats en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten
einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1Op de overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
11.2Alle geschillen in verband met de overeenkomst en de hiermee verband houdende algemene
voorwaarden zullen, indien partijen niet tot een buitengerechtelijke oplossing kunnen komen, worden
voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Eindhoven, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft,
dan wel de Werkplaats ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
11.3De uit het gewoonterecht in de branche al dan niet schriftelijk vastgelegde gebruikelijke bedingen zijn
slechts van toepassing, indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 12: Vindplaats en Wijziging Voorwaarden
12.1Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, alwaar Open
Werkplaats Manu Forti staat ingeschreven onder nummer 17280605
12.2De Werkplaats is in alle gevallen gerechtigd haar algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is
steeds de laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden. In geval van wijziging gedurende
een nog lopende reservering zal tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen de
Opdrachtgever door middel van een kennisgeving per email of brief van de inhoud van de wijzigingen in
kennis stellen. De Werkplaats zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór
inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde
voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
12.3Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door de Werkplaats kenbaar gemaakte
wijziging van de algemene voorwaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na
de in het vorige lid bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de
kennisgeving van de Werkplaats genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking
zouden treden.
12.4De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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