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Algemene Voorwaarden per 1 maart 2019
Activiteiten
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor particulieren en gelden voor de volgende activiteiten van
MindfulCenter:
•
MBSR-trainingen, terugkombijeenkomsten en stiltedagen;
•
Yoga- en meditatielessen.
Deelname
Na ontvangst van het (online) inschrijvingsformulier bevestigen wij je deelname per email. Soms kan het
zijn dat de activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven vol is of dat we nog aanvullende vragen hebben.
We nemen dan per email of telefonisch contact met je op.
Betaling
Gelijktijdig met de bevestiging van je deelname ontvang je een betaalverzoek of - als je deelneemt aan
een MBSR-training - een factuur. Het verschuldigde bedrag moet binnen twee weken - maar niet later
dan de startdatum van de activiteit - op onze bankrekening zijn bijgeschreven.
Annuleren
Je kunt je inschrijving tot 6 weken voor aanvang van de startdatum kosteloos annuleren of - indien
beschikbaar - doorschuiven naar een andere datum.
•
•
•

Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang rekenen we € 25, -- administratiekosten;
Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang ben je 50% van het bedrag verschuldigd;
Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Je kunt je in overleg met ons eventueel wel laten vervangen door iemand anders.
Niet-gevolgde bijeenkomsten/lessen
Je krijgt geen geld terug als je een bijeenkomst/les mist of een activiteit voortijdig afbreekt. Ook niet als
er sprake is van overmacht.
•
•

Mis je een yogales dan is het in overleg mogelijk om in hetzelfde lesblok een yogales op een
ander dagdeel/tijdstip in te halen;
Als je een bijeenkomst van de MBSR-training mist kun je de stof en opdrachten terugvinden in het
werkboek.

Annulering door MindfulCenter
Bij te weinig aanmeldingen kan MindfulCenter tot uiterlijk een week voor aanvang besluiten een activiteit
te annuleren. Je ontvangt het reeds betaalde geld dan direct retour. Als MindfulCenter onverhoopt een
bijeenkomst of les moet annuleren, wordt deze op een later tijdstip alsnog aangeboden.
Eigen verantwoordelijkheid en risico
Je bent op geen enkele wijze verplicht oefeningen te doen waaraan je - om welke reden dan ook - niet
wilt of kunt deelnemen. MindfulCenter en/of de begeleider kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk
worden gesteld voor enige letsel of schade gedurende of na de activiteit.
Laat ons altijd vooraf weten of er fysieke of psychische bijzonderheden/belemmeringen zijn waar
we rekening mee moeten houden.
Bijzondere bepaling MBSR-training
De 8-weekse MBSR is een training en uitdrukkelijk geen (vervanging voor) therapie of therapeutische
behandeling. Als je onder behandeling bent van een hulpverlener dan verklaar je door je deelname dat
deze hulpverlener vooraf positief heeft geadviseerd om de training te volgen. MindfulCenter is niet
berekend op GGZ-problematiek en/of op acute, urgente crisissituaties.

Door deel te nemen aan onze activiteiten geef je aan dat je instemt met bovenstaande voorwaarden
en onze privacyverklaring.
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