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Dit zijn de aanvullende inschrijfvoorwaarden bij afname van een FlexAtelierpas, aanvullend op de voorwaarden vermeld in 
de algemene inschrijfvoorwaarden. 

Definities
• FlexAtelierpas: het toegangsbewijs om zelfstandig te mogen werken onder voorwaarden .
•  Zelfstandig werken: het gebruik maken van de Werkplaats Edelsmeden van Phoenix Cultuur op de Noordkade in Veghel

om eigen werk te maken.
•  Werkplaats: De specifieke werkplaats van Phoenix Cultuur op de Noordkade in Veghel, te weten de Werkplaats Edelsmeden 

op de begane grond.
•  FlexAtelierpashouder: de aanvrager van een atelierpas die ook in het bezit is van een fysieke atelierpas. De pas is

persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
• Apparatuur: verzamelterm van meubilair, machines en gereedschappen.

De FlexAtelierpas
Met deze FlexAtelierpas mag er zelfstandig gewerkt worden in de Werkplaats van Phoenix Cultuur. De Werkplaats is dan 
ook beschikbaar voor andere FlexAtelierpashouders. Bij aanvraag van een FlexAtelierpas wordt een intake-gesprek  
afgenomen. Als de inschrijving door Phoenix Cultuur per e-mail bevestigd is, wordt een fysieke FlexAtelierpas afgegeven 
aan de aanvrager van de FlexAtelierpas. Alleen met deze fysieke FlexAtelierpas kan zelfstandig gewerkt worden in de 
ateliers van Phoenix Cultuur.  

Geldigheid FlexAtelierpas
De FlexAtelierpas kent een start- en einddatum. Op de inschrijfbevestiging en de fysieke FlexAtelierpas wordt dit gespeci-
ficeerd. De FlexAtelierpas is alleen tussen die data geldig, ongeacht het aantal keer dat gebruik is gemaakt van de  
Werkplaats/Zelfstandig werken. 

Gebruikersvoorwaarden FlexAtelierpas
1.  Zonder duidelijke afspraken en instructies, is het gebruik van de Werkplaats niet mogelijk. Op basis van een inschrijving

voor het FlexAtelier, zal een intakegesprek plaatsvinden. waarin wordt beoordeeld dat aanvrager een (startende)
professional is, en dat aanvrager zich conformeert aan de huisregels van de werkplaats Edelsmeden van Phoenix
Cultuur;

2.  Gebruik maken van de Werkplaats kan alleen op de dagen dat de het eerste aanspreekpunt Nathanja Kapma-de Weerdt
ook aanwezig is;

3. Op de dag van zelfstandig werken wordt de FlexAtelierpas indien gevraagd door een medewerker getoond;
4.  (*)Tijdens de vakantieperioden is er geen mogelijkheid tot zelfstandig werken. De jaarplanner (link) geeft de vakanties/

geen les-planning weer;
5.  Phoenix Cultuur stelt de Werkplaats en Apparatuur ter beschikking voor FlexAtelierpashouders. De FlexAtelierpashouder

zal de Werkplaats en haar Apparatuur met respect en op verantwoorde wijze gebruiken. Dat houdt ook in dat de
gereedschappen op de juiste plek worden teruggelegd, de werkplek schoon wordt achtergelaten en defecten direct
worden gemeld aan Nathanja Kapma-de Weerdt. Veiligheid ontstaat mede doordat iedereen zijn verantwoording
neemt. Gevaarlijke situaties worden gemeden. Orde en netheid bevordert de veiligheid;

6. De FlexAtelierpashouder kan geen aanspraak maken op educatie en/of begeleiding;
7.  Gebruik van Apparatuur van Phoenix Cultuur is op eigen risico. Deelnemers zijn op eigen risico in de Werkplaats en

zijn verzekerd tegen persoonlijke aansprakelijkheid jegens derden. (WA-verzekering). Als gebruikers van de werkplaats
schade aanrichten aan gereedschappen, inventaris en of andere hulpmiddelen door niet vakkundige gebruik, wordt dit
in rekening gebracht van desbetreffende schade-veroorzaker;

8.  Wanneer aanwijsbare schade is toegebracht aan apparatuur van Phoenix Cultuur, wordt de FlexAtelierpashouder
aansprakelijk gesteld voor (herstel van de) schade;

9.  Indien de FlexAtelierpas houder zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden, dit ter beoordeling door Phoenix
Cultuur, kan de atelierpas door Phoenix Cultuur elk moment worden ingetrokken/ingenomen. Zelfstandig werken is
daarna niet meer toegestaan.

https://phoenixcultuur.nl/inschrijfvoorwaarden



