
HUISREGLEMENT KOM MOI 

 

Welkom bij atelier Kom Moi.  Om alles in goede banen te leiden, stellen we graag ons 

huishoudelijk reglement voor. Wij willen al onze leden vragen om dit goed door te 

nemen en spontaan toe te passen.  

Kom Moi is een plek waar je je creativiteit kan ontwikkelen, heerlijk kan 

experimenteren, ontdekken en laten inspireren door gelijkgezinden. 

Onze visie over reglementen: ‘Less is more’. We streven dan ook naar een 

ongedwongen en gemoedelijke sfeer. Daarom kiezen we ervoor om ons huishoudelijk 

reglement tot de essentie te beperken.  

 

Algemene afspraken atelier Kom Moi: 

Kom Moi is een aangename plek om te vertoeven. Daarom vragen wij om volgende 

basisregels strikt toe te passen.  

 

- Wees steeds goed gezind en vriendelijk tegen anderen. 

- Werk ordelijk, niet enkel op je eigen werkplek maar binnen het gans atelier. 

- Heb oog voor de veiligheid. 

- Draag zorg voor je persoonlijke spullen en die van de anderen. 

- Wees op tijd en rond op tijd af. 

- Gezellig kletsen mag, maar hou steeds rekening met je omgeving en de rust die 

sommigen willen opzoeken.  

- Vragen of bedenking, wij horen het graag. Spreek de aanwezige 

verantwoordelijke aan. 

 

A. Lidmaatschap Kom Moi 
 

Een deelname aan een workshop, open atelier of andere activiteit, maakt je automatisch 

lid van de vzw Atelier Kom Moi, tot aan het einde van de activiteit. 

Van zodra we je persoonlijke gegevens hebben en je betaling in orde is, ben je lid van onze 

vzw. Je inschrijving betekent dat je ook akkoord gaat met ons huisreglement.  
 

 

B. Inschrijvingen 
 

Inschrijven voor een workshop doe je via de website. Dit betekent dat je je gegevens 

stuurt, je de betaling in orde maakt en aldus voor akkoord gaat met het reglement.  

 

Om in te schrijven voor het open atelier, neem je contact op via mail. Je zal vervolgens 

uitgenodigd worden voor een eerste verkennend gesprek. Aansluitend krijg je een 

rondleiding in het open atelier. Meer informatie vind je onder het puntje ‘E. Open Atelier’. 

Van zodra je betaling in orde is, en je dus akkoord gaat met het huisreglement, ben je lid 

van vzw Kom Moi. 

 

 

 

 



C. Annulaties 

 

Wanneer je je inschrijft voor een workshop, kan je deze tot 1 maand voor aanvang 

annuleren. En dit door een mail te sturen naar info@kommoi.be. Het lesgeld wordt dan 

terugbetaald met aftrek van een administratiekost van 30 €. 

Als u binnen de maand voor aanvang annuleert en u kan zelf voor vervanging zorgen of er 

is iemand op de wachtlijst die uw plaats kan invullen, kunnen wij ook uw lesgeld 

terugbetalen met aftrek van een administratiekost van 30 €. 

 

Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of terugbetaald.  

 

Voor elke workshop bij Kom Moi, moeten er een minimum aantal deelnemers zijn. Als er 

onvoldoende inschrijvingen zijn, moeten wij (met pijn in het hart) de workshop annuleren. 

U zal hier steeds tijdig van verwittigd worden. 

We kunnen samen bekijken of er een ander moment is dat past voor u, maar indien 

gewenst krijgt u het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. 

 

Indien een lesgever verhinderd is, zal Kom Moi al het mogelijke doen om de workshop door 

te laten gaan. Indien dat niet kan, zal de workshop verplaatst worden naar een ander 

moment.  

 

D. Privacy 

 

Atelier Kom Moi bewaart jouw contactgegevens en schrijft je automatisch in voor de 

nieuwsbrief. Je kan je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. 
Leden kunnen telefonisch of per mail gecontacteerd worden indien noodzakelijk.    
Atelier Kom Moi streeft ernaar om persoonsgegevens veilig te houden en deelt deze 
gegevens niet met derden. 
 

Kom Moi zal regelmatig foto’s van workshops posten op sociale media. Door je in te 
schrijven, ga je hier automatisch mee akkoord. Indien je dit liever niet wenst, moet je dit 

expliciet per mail melden. 

 

 

E. Open atelier (keramiek) 

 

Om lid te worden van het open atelier moet je beschikken over voldoende kennis van 

keramiek (draaien en/of handopbouw) om zelfstandig aan de slag te gaan. 
Vooraleer we de inschrijving definitief maken, nodigen we je graag even uit in het atelier. 

We toetsen je kennis en geven je een rondleiding. 

 

Er zijn 2 formules: 

- 10-beurtenkaart (10 beurten van telkens 3 uur) 

30 uren die je vrij kan invullen, 1 jaar geldig. 

- Abonnement, voor 6 maanden of 1 jaar, 15 uren per week 

Uren niet overdraagbaar, niet opzegbaar tijdens vooropgestelde periode,  
 

mailto:info@kommoi.be


Een lid kan gebruik maken van alle faciliteiten van het atelier tijdens de vooropgestelde 

uren. 
Het atelier is in principe elke dag toegankelijk van 9u00 tot 22u00. Behalve op dagen dat 

er teambuildings zijn of externen gebruik maken van het atelier. Deze agenda zal steeds 

tijdig worden doorgegeven. 
In principe is het open atelier ook geopend tijdens de eigen workshops maar er moet dan 

rekening mee gehouden worden dat er niet altijd een draaitafel of werkplek vrij is. Ook dat 

zal op voorhand worden gecommuniceerd. 

In het open atelier kan je beschikken over: 

- draaitafels 

- werktafels 

- een kleiplatenwals 

- gezamenlijke infrastructuur (keuken, toilet, …) 

- een eigen plek op een rek 

- klei 

- biscuitbak 

- glazuur 

- recyclage van klei 

- thee, koffie, water 

 

Kom Moi beschikt over basismateriaal. Meer specifiek gereedschap of materiaal voorzie je 

zelf.  
Je geglazuurde stukken worden verrekend aan 15 € per kg. 

Na gebruik van het atelier, dien je deze helemaal schoon terug achter te laten. Voorzie 

hiervoor tijd. 

Een lid is steeds verantwoordelijk voor het doven van de lichten en het goed afsluiten van 

het volledige atelier wanneer hij de enige aanwezige is.  

Kom Moi zorgt ervoor dat je stukken worden gebakken, biscuit en glazuur. Kom Moi werkt 

alleen met volle ovens, dus kan niet garanderen dat je stukken binnen een bepaalde tijd 

worden gebakken. We bakken alleen stukken die gemaakt zijn in ons atelier en met onze 

eigen glazuur, dus geen stukken noch glazuur van elders. 

  

F. Veiligheid en aansprakelijkheid 

 

Iedereen is verantwoordelijk opdat het atelier een aangename en veilige werkplek blijft. 

De leden gebruiken het atelier op eigen risico en zijn zich bewust van de risico’s van het 

atelier. Ze gebruiken de apparaten en het materiaal zoals voorgeschreven en getoond. 

Als er schade is aan materiaal of apparaten door toedoen van een lid, zal dat verhaald 

worden op die persoon. 

Kom Moi is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen. 

Kom Moi is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen. 

Iedereen dient een eigen ongevallenverzekering te hebben.  Het Atelier kan niet 

 aansprakelijk gesteld worden voor de ongevallen die niet gedekt zijn door de 

 persoonlijke polis. 



Atelier Kom Moi is ten alle tijden in de mogelijkheid om deze reglementen aan te passen. 

Het is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt. 

Leden kunnen steeds de laatste versie van het reglement terugvinden op de website. Door 

van onze diensten gebruik te maken, ga je akkoord met de wijzigingen.  

Kom Moi behoudt zich het recht om degenen die zich niet houden aan het reglement, de 

toegang te ontzeggen.  

 

      E. Openingsuren 
 

Atelier Kom Moi heeft geen vaste openingsuren. Maar wij zijn zeer regelmatig aanwezig. 

Voor de leden van het open atelier is Kom Moi dagelijks toegankelijk van 9u00 tot 22u00. 

Indien u ons wil spreken, kan een afspraak gemaakt worden via mail of komt u langs op 

goed geluk. 

De jaarlijkse vakantie is van 15 juli tot 15 augustus.  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


