
‘De Kleine Lettertjes’ 

Boekingsvoorwaarden Masterclass-weken Home Of The Muse 

Een masterclass-week boeken  

Op onze website staat het actuele aanbod van de Masterclass-weken. Als je 

interesse hebt in een masterclass dan kun je ons via het formulier op de site een 

bericht sturen. Uiteraard kun je ons ook mailen via het algemene mailadres of een 

WhatsApp sturen (waarna wij indien nodig ook telefonisch contact kunnen opnemen). 

Als we je kunnen plaatsen in de Masterclass-week van jouw keuze, dan sturen we 

per e-mail een inschrijfformulier met meer informatie, alsook dit document met 

boekings- en annuleringsvoorwaarden.  

Minimale groepsgrootte en doorgang  

Masterclass-weken gaan definitief door bij minimaal zeven deelnemers. In sommige 

gevallen kunnen we beslissen om de week ook met een kleiner aantal deelnemers 

door te laten gaan, maar dit zijn wij niet verplicht. Uiteraard is ons doel om alle weken 

door te laten gaan, en wij verwachten in alle gevallen het minimale aantal 

deelnemers te behalen. Mochten wij desalniettemin genoodzaakt zijn om een 

Masterclass-week wegens te weinig inschrijvingen te annuleren of te verplaatsen, 

dan hoor je dat zo snel mogelijk doch uiterlijk 21 dagen van tevoren. Uiteraard wordt 

dan de volledige (aan)betaling voor je Masterclass-week per direct door 

terugbetaald. Eventuele andere door de deelnemer gemaakte kosten zoals 

vliegtickets, verzekeringen of andere persoonlijke uitgaven, worden niet door ons 

vergoed. In een dergelijk geval bestaat wel de mogelijkheid om tegen een 

schappelijk tarief je kamer in Home Of The Muse alsnog te boeken, zodat je er op 

basis van logies kunt verblijven. 

Home Of The Muse behoudt zich tevens het recht voor om vanwege onvoorziene 

omstandigheden en/of overmacht de Masterclass-week te annuleren, het programma 

aan te passen of de Masterclass te verplaatsen. In deze onverhoopte situaties zullen 

de deelnemers zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk geïnformeerd worden, en 

zelf de vrije keuze hebben om akkoord te gaan met het aangepaste aanbod, of 

volledige restitutie van het aan Home Of The Muse betaalde bedrag te ontvangen. 

Ook in dit geval geldt dat andere door de deelnemer gemaakte kosten zoals 



vliegtickets, verzekeringen of andere persoonlijke uitgaven, niet door ons worden 

vergoed. 

Boekingsbevestiging & betalingsvoorwaarden 

Na terugzending van het inschrijfformulier ontvang je per e-mail de factuur. De 

factuur is tevens je boekingsbevestiging. De aanbetaling bedraagt 30% van het totale 

bedrag, en dient binnen 48 uur na ontvangst van de factuur voldaan te worden. Je 

reservering is pas definitief als de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening 

van Home Of The Muse/Creative Retreat Bonaire B.V. 

De resterende 70% van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk acht weken voor 

aanvang van de Masterclass-week bijgeschreven te zijn op onze bankrekening. We 

sturen daarvoor een herinnering. 

Bij het inzenden van het boekingsformulier ga je akkoord met onze boekings-, 

betalings- en annuleringsvoorwaarden. 

Betalingsinformatie 

Home Of The Muse is een handelsnaam van Creative Retreat Bonaire B.V. 

Hoewel Bonaire officieel een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland is, wordt er in 

dollars betaald en valt het eiland buiten het SEPA-gebied. De Bonairiaanse banken 

hebben dan ook geen IBAN-rekeningnummers. 

Betaling in dollars naar: 
Maduro & Curiel’s Bank (MCB) Bonaire 
Creative Retreat Bonaire BV 
Kaya Vanadium 6 
Kralendijk 
Accountnummer 4208 9109 

Bic/Swift code MCBKBQBN 
Land: BES-eilanden (Caribisch Nederland) 
Landcode: BQ 
Let op: Bankkosten zijn voor afzender! 
Het duurt gemiddeld vier werkdagen totdat een betaling vanuit Nederland op MCB 
Bonaire is bijgeschreven. 

Prijsstelling  



Home Of The Muse behoudt zich het recht voor om de prijs van elke willekeurige 

Masterclass-week op elk gewenst moment aan te passen, waardoor de ene 

deelnemer een ander bedrag zou kunnen betalen dan de andere deelnemer. Prijzen 

kunnen fluctueren aan de hand van bijvoorbeeld speciale vroegboekacties of juist 

last minute kortingen etc. Op geen enkel moment kan Home Of The Muse overgaan 

tot restitutie van een eventueel verschil in reissommen. 

Annuleringsvoorwaarden  

Home Of The Muse hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden (conform ANVR-

reisvoorwaarden). Elke deelnemer heeft het recht de geboekte Masterclass zonder 

opgaaf van redenen schriftelijk (per e-mail) te annuleren. Per deelnemer zijn hiervoor 

de volgende kosten verschuldigd: 

a) Bij annulering tot 56 dagen voor aanvang de aanbetaling (30% van het 

totaalbedrag) 

b) Bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 50% van het totaalbedrag; 

c) Bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van het totaalbedrag; 

d) Bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek het volledige bedrag. 

Reis- en annuleringsverzekering  

Home Of The Muse biedt geen verzekeringen aan. Elke deelnemer maakt zelf de 

afweging of hij/zij een reis- of annuleringsverzekering wil afsluiten. 

 
Uitgebreide informatie & voorpret 

Nadat de bovenstaande ‘kleine lettertjes’ zijn doorgenomen en de administratieve 

zaken afgerond, kan de voorpret beginnen. We houden de deelnemers uiteraard op 

de hoogte van wat er gaande is in Home Of The Muse. Sommige maestro’s zullen al 

voorafgaand aan de Masterclass-week per e-mail al voorinformatie geven of 

opdrachten verstrekken. En verder is het vooral een kwestie van de dagen aftellen 

totdat we alle deelnemers mogen verwelkomen in ons geweldige landhuis. Wij kijken 

ernaar uit! 

 


