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Algemene voorwaarden: 
Genoemde prijzen op de website van Muriels Workshop zijn een indicatie, al dan niet in overleg 
behoudt Muriels Workshop het recht deze prijzen aan te passen. Dit heeft te maken met het op 
verzoek op maat maken van workshops en activiteiten. Prijsafspraken zoals overeengekomen in de 
offerte zijn de prijzen die uiteindelijk ook gefactureerd zullen worden. 
 
Workshops en opdrachten uitgevoerd door Muriels Workshop duren altijd minimaal 2 uur. 
 
Wanneer u Muriels Workshop inhuurt voor uw kinderfeestje jubileum of dergelijke gaat u 
automatisch akkoord met het publiceren van foto’s (vooraf door u bekeken en goedgekeurd) op de 
website, twitter, facebook, instagram van Muriels Workshop. 
 
Wanneer opdrachtgever door voorziene en/of onvoorziene omstandigheden de opdracht (last 
minute) wil annuleren nadat de offerte is goedgekeurd, geeft Muriels Workshop de opdrachtgever 
altijd eerst de kans om de opdracht te verplaatsen naar een ander moment. (samen overeen te 
komen). Wanneer opdrachtgever na dit overleg alsnog besluit de opdracht te annuleren, is Muriels 
Workshop genoodzaakt de helft van de overeengekomen prijs in rekening te brengen (inclusief btw.) 
 
Mocht de situatie zich voordoen dat Muriels Workshop na het goedkeuren van de offerte niet instaat 
is de opdracht uit te voeren dan wordt ook in deze situatie gezocht naar een passende oplossing 
zoals een vervangende datum. Bij annulering in deze situatie, is de opdrachtgever niet verplicht reeds 
gemaakte kosten, nog de helft van de factuur te voldoen. 
 
Concepten, voorstellingen, workshops, typetjes en activiteiten uitgevoerd door Muriels Workshop 
blijven eigendom van Muriels Workshop tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever.  
In dit geval betreft het gebruiken van bijvoorbeeld een typetje (exclusief voor eerder genoemde 
opdrachtgever) tegen betaling van een vastgesteld bedrag voor een vaste periode van maximaal 2 
jaar. Een zogenaamde buy-out met verjaringsafspraak. 
 
Privacy en meer: 
Welke informatie vraagt Muriels Workshop van u en waarom? 
Om een vrijblijvende offerte te kunnen maken, een opdracht voor u te kunnen uitvoeren en de 
uiteindelijke factuur aan de juiste eisen te laten voldoen. Vraag Muriels Workshop u de volgende 
informatie te delen: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en (huis-) adres. 
Deze informatie zal niet worden gedeeld met derden en enkel worden gebruikt in het belang van de 
overeengekomen opdracht. 
Het kan zo zijn dat Muriels Workshop u op een later moment vraagt een korte recensie achter te 
laten bij bijvoorbeeld google, twitter, instagram of facebook. 
Dit verzoek komt altijd en alleen via de mail en vanaf het emailadres: info@murielsworkshop.nl 
U bent niet verplicht op dit verzoek in te gaan. 
  
Het bewaren van uw persoonlijke data en informatie aangaande de desbetreffende opdracht. 
Uw data zal door Muriels Workshop worden gebruikt en bewaard zoals hierboven beschreven. 
Muriels Workshop is wettelijk verplicht uw gegevens in ieder geval 5 jaar te bewaren. Bijvoorbeeld 
voor controle van de Belastingdienst of overheidsinstanties (betreffende wet-overschrijdende 
activiteiten en of fraude gerelateerde zaken).  


