INSCHRIJF-FORMULIER
Naam ……………………………………………………………..……………..
Straat ……………………………………………………………..……………..
Postcode ………………………………………………………….…………….
Woonplaats ……………………………………………………….…………….
Tel.nr. ……………………………………………………………...…………….
Mobiel ……………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………….

Schrijft zich in voor:
…………………………………………………………………………………….
datum/data ……………………………………………………………………....
plaats:

datum:

HANDTEKENING:
Stuur dit formulier naar:
De Kunst van het Geluk
Loudelsweg 22
1861 TG BERGEN
U kunt het bedrag overmaken naar:
Bankrekeningnummer: NL22RABO 014.69.70.470 t.n.v. I. Kloet
KvK nr. 37145362

Algemene Voorwaarden De Kunst van het Geluk
Inschrijving en deelname
1. In geval de deelnemer fysieke, psychische en/of andere gezondheidsklachten heeft, dient hij/zij voorafgaand aan de
inschrijving overleg te plegen met de trainer of de training/activiteit geschikt is voor de deelnemer.
2. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de training.
3. Inschrijving voor een activiteit dient schriftelijk bevestigd te worden door de deelnemer.
4. Inschrijving geeft recht op deelname indien de inschrijving eveneens door De Kunst van het Geluk schriftelijk is bevestigd en
indien door de deelnemer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
5. Zolang de deelnemer niet aan alle inschrijvings- en betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt De Kunst van het Geluk
zich het recht voor de inschrijving te annuleren en een andere deelnemer in de plaats te stellen.
6. De trainers van De Kunst van het Geluk zijn gerechtigd om de deelnemer die om welke reden dan ook de groepsactiviteit
structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.
Aansprakelijkheid
7. De deelnemer zal de trainer(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van
medicijnen e.d.
8. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen in de training, workshop of sessie en voor
zijn/haar fysieke, mentale en emotionele welzijn. De Kunst van het Geluk en de personen die namens haar optreden, kunnen
niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.
9. De aansprakelijkheid van De Kunst van het Geluk en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
10. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van De Kunst van het Geluk en van de personen die namens haar optreden, beperkt tot een maximumbedrag
ter hoogte van de door de deelnemer betaalde deelnemersbijdrage aan de activiteit waarop het beroep op aansprakelijkheid
betrekking heeft.
11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
of grove onachtzaamheid van De Kunst van het Geluk en de personen die namens haar optreden.
Betaling, annulering en wijziging
12. Bij inschrijving voor (een) activiteit(en) van De Kunst van het Geluk dient de betaling uiterlijk 1 week voor aanvang te zijn
voldaan.
Annulering is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit(en). Het bedrag zal dan volledig worden gerestitueerd.
Binnen 14 dagen tot 1 week voor de activiteit(en) wordt 50% gerestitueerd. Na dit moment worden de kosten van de
activiteit(en) geheel in rekening gebracht en zal er geen recht op restitutie zijn.
13. Bij inschrijving van een Vergroot Je Geluk dag of weekend/cursus dient de betaling uiterlijk 6 weken voor aanvang hiervan
te worden voldaan. Bij inschrijving tot 6 weken voor aanvang dient een aanbetaling te worden voldaan van 30% van het volledig
verschuldigde bedrag. Bij inschrijving tot 4 weken voor aanvang van een dag/weekend/cursus dient een aanbetaling te worden
voldaan van 50% van het volledig verschuldigde bedrag. Bij inschrijving binnen 4 weken voor aanvang van een
dag/weekend/cursus dienen de volledige deelnamekosten volledig te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
14. Annulering door de deelnemer dient mondeling te geschieden en schriftelijk te worden bevestigd door de deelnemer.
15. Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van een Vergroot je Geluk dag/weekend/cursus wordt 100% van het
verschuldigde bedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen 10 weken tot 6 weken voor aanvang wordt 50% van het
verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken tot 2 weken voor aanvang wordt 75% van het
verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
16. Bij aanvang van de training dienen de volledige deelnamekosten te zijn voldaan door de deelnemer, tenzij met De Kunst
van het Geluk anders is overeengekomen in een schriftelijk vastgelegde betalingsregeling. Indien bij aanvang van de training de
volledig verschuldigde deelnamekosten niet zijn voldaan, behoudt De Kunst van het Geluk zich het recht voor om de deelnemer
de toegang tot de activiteit te weigeren.
17. Bij annulering van een activiteit door De Kunst van het Geluk wordt 100% van het door de deelnemer betaalde bedrag
gerestitueerd.

