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Dit zijn de aanvullende inschrijfvoorwaarden bij afname van een atelierpas, aanvullend op de voorwaarden 
vermeld in de algemene inschrijfvoorwaarden. 
 
Definities
• Atelierpas: het toegangsbewijs om vrij te mogen werken onder voorwaarden .
•  Vrij werken: het gebruik maken van een atelier van Phoenix Cultuur op de Noordkade in Veghel om eigen 

werk te maken
•  Atelier: Specifieke lesruimtes van Phoenix Cultuur op de Noordkade in Veghel, te weten de keramiekwerk-

plaats op de begane grond, beeldhouwwerkplaats BGG, de teken-, schilder- en grafisch ateliers op de 1e 
verdieping. 

•  Atelierpashouder: 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 atelierpas
Met deze atelierpas mag er vrij gewerkt worden in de ateliers van Phoenix Cultuur en is exclusief beschikbaar 
voor bestaande jaarcursisten van de beeldende afdeling van Phoenix Cultuur met ruimschootse ervaring met 
de specifieke vaardigheden en technieken van de discipline. Bij externen vindt er vooraf een gesprek plaats 
ter beoordeling door Phoenix Cultuur. Als de inschrijving door Phoenix Cultuur per e-mail bevestigd is, wordt 
een fysieke atelierpas afgegeven aan de aanvrager van de aterliespas. Alleen met deze fysieke atelierpas kan 
vrij gewerkt worden in de ateliers van Phoenix Cultuur. 
 
Geldigheid atelierpas
De atelierpas geldt voor een cursusseizoen. Op de inschrijfbevestiging en de fysieke atelierpas staat het 
betreffende cursusseizoen. Na dit cursusseizoen (*) is de atelierpas niet meer geldig.
 
Gebruikersvoorwaarden atelierpas
1.  Vooraf vraagt de atelierpashouder elke keer toestemming om vrij te werken in een atelier op een specifieke 

datum bij de algemene receptie van de Noordkade. De toestemming is afhankelijk van aanwezigheid van 
beheer en ruimtebeschikbaarheid. Zonder deze toestemming mag vrij werken niet geclaimd worden door 
atelierpashouder.

2.  Op de dag van vrij werken wordt de atelierpas bij de receptie getoond of bij de dienstdoende beheerder 
van Phoenix Cultuur. 

3.  (*)Tijdens de vakantieperioden is er geen mogelijkheid tot vrij werken. De jaarplanner geeft de vakanties/geen 
les-planning weer. De atelierpas kan gebruikt worden vanaf de eerste lesweek van de afdeling Beeldend. Drie 
weken voor de start van de zomervakantie zoals vermeld in de jaarplanner van het betreffende cursusseizoen 
zijn de ateliers niet meer beschikbaar voor gebruik door de atelierpashouder, wegens (groot) onderhoud 
aan ruimte en apparatuur.

4.  Phoenix Cultuur stelt het atelier en apparatuur ter beschikking voor atelierpashouders. 
5. De atelierpashouder kan geen aanspraak maken op educatie en/of begeleiding.
6.  De atelierpashouder mag niet in een atelier werken waar een cursus plaatsvindt, of als een externe partij 

het atelier heeft gehuurd.  
7. Gebruik van apparatuur van Phoenix Cultuur is op eigen verantwoordelijkheid.
8.  Phoenix Cultuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen die 

ontstaan zijn tijdens het zelfstandig werken in een atelier.
9.  De atelierpashouder is verantwoordelijk voor het schoon en veilig achterlaten van de ruimte en dient zich 

af te melden bij de algemene receptie van de Noordkade bij vertrek.
10.  Wanneer aanwijsbare schade is toegebracht aan apparatuur van Phoenix Cultuur, wordt de atelierpas-

houder aansprakelijk gesteld voor (herstel van de) schade.
11.  Indien de atelierpashouder zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden, dit ter beoordeling door 

Phoenix Cultuur, kan de atelierpas door Phoenix Cultuur elk moment worden ingetrokken/ingenomen. 

https://phoenixcultuur.nl/inschrijfvoorwaarden
https://phoenixcultuur.nl/over-ons/jaarplanning

