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Voorwaarden Intensives 

 

Je hebt je aangemeld voor één van de Intensives. Na een telefonisch intakegesprek en afstemming 

van de data ontvang je via de e-mail een bevestiging van je deelname en een factuur.     

 

Betaling 

Voor de Intensive geldt een aanbetaling. Deze deelbetaling dien je binnen 7 dagen na aanmelding 

te betalen. De rest van het bedrag dien je uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Intensive te 

betalen. Bij aanmelding binnen 2 weken voor de Intensive dien je het volledige bedrag per 

omgaande te betalen, uiterlijk 3 dagen voor de Intensive. Wanneer je niet tijdig betaalt, komt je 

deelname te vervallen. De kosten van incasso zijn voor jouw rekening.   

 

Aansprakelijkheid 

Je deelname aan de Intensive is voor eigen risico en verantwoording.  

Wanneer je door ziekte niet kan deelnemen, gelden de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden 

zoals hieronder beschreven. Bij ziekte van mijn kant ontvang je direct bericht en volgt er een 

nieuwe datum of wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag binnen 14 dagen teruggestort.  

Bij calamiteiten vindt overleg plaats.  

 

Annuleren 

Je kunt je deelname aan de Intensive annuleren zonder opgaaf van reden. Dit doe je per e-mail. 

De datum van ontvangst van jouw e-mail is de datum van annulering.  

Wanneer je je deelname 4 weken of langer van tevoren annuleert, ben je administratiekosten 

verschuldigd. Deze zijn € 275,-. Annuleer je binnen 4 weken voor aanvang, dan ben je 50% van 

het deelnamebedrag verschuldigd. Annuleer je binnen 14 dagen voor aanvang van de Intensive, 

dan ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de 

dag van vertrek, de eerste dag, van de Intensive.   

 

Medische gesteldheid 

De Intensives zoals ik die aanbied, is bedoeld als persoonlijke ontwikkeling en niet ter vervanging 

van medisch noodzakelijke behandelingen. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten eerst 

met een arts voordat je deelneemt. Meld je gezondheid- of lichamelijke klachten ook aan mij. 

Mogelijk kan ik het programma hierop aanpassen of je individuele oefeningen geven. 

 

Verzekering 

Je dient zelf te zorgen voor de benodigde verzekeringen. Een annuleringsverzekering raad ik je aan 

voor medische noodgevallen en annuleringen van de Intensive.    

 

Wijziging 

Ik houd mij het recht voor om organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan in 

het programma. Wanneer je niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de Intensive, mag 

je na melding ervan, je deelnamebevestiging overdragen aan een andere vrouw.  
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