Deelnemers- en annuleringsvoorwaarden van @ien ( https://mindfulness-denbosch.nl)
Als je deelneemt aan een training of workshop gegeven door @ien, dan stem je in met
onderstaande voorwaarden.
In dit document wordt de deelnemer aangesproken als “deelnemer” of met “je”. Degene die de
training geeft wordt aangesproken onder de handelsnaam “@ien” of met “ik”.

1. Privacy
Ik begrijp dat deze informatie uiterst persoonlijk is, dus je kunt er vanuit gaan dat ik hier
vertrouwelijk mee omga. Je gegevens worden beveiligd opgeslagen en niet gedeeld met
derden.

2. Vrijwaring van aansprakelijkheid
Je bent je ervan bewust dat jij je opgeeft voor een training die je helpt om met meer
aandacht in het hier en nu te leven. De Mindfulnesstraining, zoals beschreven op
https://Mindfulness-DenBosch.nl (die gegeven wordt door @ien) is geen (vervanging voor)
therapie of therapeutische behandeling. Het is de deelnemer bekend dat hij / zij zelf
verantwoording draagt voor het proces, de ervaringen en effecten tijdens de training. @ien
draagt in geen enkele vorm verantwoording voor de mogelijke effecten van de training.
Indien je in behandeling bent bij een professionele hulpverlener, dan adviseer ik je jouw
deelname vooraf met hem / haar te overleggen. Tijdens het voorgesprek vragen wij je ook
om een zorgvuldige afweging te maken of dit voor jou het juiste moment is van deelname.
3. Betalen
Na het voorgesprek, en voor aanvang van de training, ontvang je een factuur. Betaling van
deze factuur dien je binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, en voor de startdatum
van de training, te voldoen.
4. Annuleren
Annuleren kan voorkomen in uitzonderlijke gevallen of als er onvoldoende deelnemers zijn
om de training door te laten gaan. Minimaal één week voor aanvang wordt bepaald of het
minimum aantal deelnemers van 6 is behaald. Als dit niet zo is, dan wordt je daarvan op de
hoogte gebracht en de deelnemersbijdrage wordt aan je terugbetaald.
Restitutie na betaling is niet mogelijk, tenzij zich een calamiteit voordoet die aantoonbaar
buiten de macht van de deelnemer ligt. Neem in het laatste geval altijd contact op met de
trainer om de mogelijkheden te overleggen. Annuleren is mogelijk tot 1 maand voor de
startdatum van de training, tenzij in een voorgesprek anders overeengekomen.
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