Algemene voorwaarden voor de gebruiker van Studio Draadkracht
(Groningse Textielwerkplaats)
1.

2.
3.
4.
5.

6
7
8
9

10

11

12
13
14

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de volgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Studio Draadkracht: textielwerkplaats, gevestigd te Groningen, Oosterhamriklaan 181.;
Gebruiker: klant of gebruiker van de werkplaats, kan zowel particulier als zakelijk zijn.
Werkplaats: de ruimte van Studio Draadkracht, waar de gebruiker bezig kan zijn met textiele
werkvormen en waar de aanwezige machines, gereedschappen en dergelijke gebruikt
mogen worden.
De werkplaatsgebruiker meldt zich bij binnenkomst en vertrek.
Per gewerkt dag(deel) (uur) wordt er diezelfde dag contant afgerekend of met gebruik van de
abonnementskaart (kortingskaart/knipkaart) die al in een eerder stadium is betaald.
De gebruiker is op de hoogte van gebruikersvoorwaarden en de veiligheidsmaatregelen van de
aanwezige machines en apparaten. (In te zien in Studio Draadkracht of via de website)
Iedere gebruiker van de werkplaats heeft vooraf toestemming nodig om de machines te mogen
gebruiken, en heeft aan de begeleiding van de werkplaats laten zien er professioneel mee om te
kunnen gaan.
Het is niet mogelijk het gebruik van een bepaalde machine op te eisen, wanneer deze door
iemand anders wordt gebruikt.
De gebruiker treft de werkplaats en de machines in goede staat aan en laat deze ook zo achter
na gebruik.
Gebruikte materialen worden vergoed door de gebruiker, tenzij anders overeengekomen.
Voor het gebruik van de textielwerkplaats met haar machines en gereedschappen gelden de
tarieven die hiervoor zijn vastgesteld en die openbaar zijn. (in te zien op de website en in de
Studio Draadkracht. Deze tarieven zijn incl btw.
Schade aan de werkplaats en/of de machines of andere apparaten en gereedschappen, die is
ontstaan door toedoen van de gebruiker en die buiten de aansprakelijkheid van Studio
Draadkracht valt, wordt verhaald op de gebruiker.
Gebruik van de werkplaats, machines en gereedschappen is op eigen risico van de gebruiker,
(tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Studio Draadkracht). Studio Draadkracht
beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheid betreft de geldende
wettelijke regelingen.
Schade aan derden moet onderling geregeld worden en kan niet op Studio Draadkracht verhaald
worden.
Schade en/of ontvreemding van producten en/of andere eigendom van de gebruiker kan niet op
Studio Draadkracht worden verhaald.
Deze algemene voorwaarden zijn via de website www.studiodraadkracht.nl in te zien en/of
kunnen op verzoek worden toegestuurd. Ook in te zien in de werkplaats.

Specifieke voorwaarden voor gebruik van de naaimachines, de
lockmachines en de industrie- /leer- en andere speciale machines.
1.

2.

3.
4.

5.

Indien de gebruiker nog nooit met een naaimachine, een lockmachine, een leer-, een industriële- of
andere speciale machine heeft gewerkt, dient eerst individueel een instructie (per machine die men
wil gebruiken), gevolgd te worden tegen betaling
Voor het gebruik van alle naaimachines, lockmachines, leer- en de andere speciale machines moet
de gebruiker aan de begeleiding praktisch laten zien, dat hij/zij kan omgaan met de betreffende
machine waarmee men wil gaan werken.
Werken met de industriële -, de leer- en de andere speciale machines is op eigen risico. (zie ook
stickers bij de machines)
Voor alle machines, maar met name voor de industriële machines, geldt dat de electriciteit moet zijn
uitgeschakeld bij andere werkzaamheden dan het naaien. Dus uitschakelen tijdens bijv.naald
verwisselen, stof onder het voetje leggen etc.
Laat de machines achter met een lapje stof onder het voetje en met het voetje naar beneden! Het
is ook belangrijk de machine zo aan te treffen voor gebruik.

