Algemene voorwaarden Mindfulnesstraining In de Kern
Kosten voor de training zijn zoals aangegeven in de brochures of website.
Prijzen voor trainingen zijn inclusief 21 % BTW, tenzij anders aangegeven.
Voor organisaties geldt een aangepast tarief.
Deelnemers aan de training ontvangen voor de training mindfulness 4 Cd’s en een werkboek.
De training vindt doorgang bij een door de trainer te bepalen aantal deelnemers. Bij onvoldoende
inschrijvingen volgt volledige restitutie of wordt de training is overleg verschoven naar een latere datum.
Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op een
trainingsbijeenkomst, dan zal de trainer eerst proberen voor een vervanger te zorgen.
Wanneer dit niet lukt, wordt op een nader te bepalen datum een vervangende bijeenkomst
aangeboden.
Deelname en betalingsvoorwaarden
Na inschrijving vindt een persoonlijk of telefonisch intakegesprek plaats en wordt wederzijds besloten of je
wilt/kunt deelnemen.
Als wederzijds tot deelname wordt besloten, wordt er een plek voor je gereserveerd en ontvang je een
factuur voor de training. Na ontvangst van de betaling is je plaatsing definitief.
De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Wanneer de factuur niet is voldaan, heeft de trainer de
mogelijkheid je te weigeren voor de training c.q. je deelname aan de training stop te zetten.
Met het akkoord gaan van deelname geef je ook duidelijk aan dat de trainer en/of organisatie die de
training organiseert niet verantwoordelijk is voor evt. schade en/of lichamelijk/psychische gevolgen.
Gespreide betaling is op verzoek mogelijk tot maximaal 3 termijnen.

Annulering na aanmelding


Bij annulering door de deelnemer, tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de training, wordt €35
in rekening gebracht.



Bij annulering door de deelnemer, tot 2 weken voor de aanvangsdatum van de training, wordt
50% van de totale kosten in rekening gebracht.



Bij annulering door de deelnemer binnen een week voor de aanvangsdatum van de
training is annulering niet meer mogelijk en blijf je het totale bedrag verschuldigd.



Bij annulering van de gehele training door de trainer volgt volledige restitutie van betalingen.

De trainer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. schade volgend uit het niet doorgaan van de
training.
Vergoeding
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de training bij (dreiging van) overspannenheid of een burn-out.
In de praktijk blijkt dat veel werkgevers bereid zijn (een gedeelte van) de training te vergoedingen in het
kader van stressreductie. De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken en
organiseren van vergoedingsmogelijkheden.
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