Algemene Voorwaarden - Training ‘Regisseur van je leven’

1. Door inschrijving op de training gaat u/de deelnemer akkoord met onderstaande
inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
2. U wordt voor de training ingeschreven zodra uw inschrijvingsformulier of bevestiging per
email is ontvangen.
3. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra de inschrijving is
ontvangen ontvangt u een bevestiging en factuur per mail.
4. De training wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. De trainers
behouden zich het recht om bij geringe belangstellig of andere onvoorziene
omstandigheden, de trainingen te verplaatsen naar een ander tijdstip en/of locatie of in een
uitzonderlijk geval annuleren. Bij annulering door de trainers, vindt restitutie plaats van het
voor de training betaalde bedrag.
5. Bij annulering van training door u binnen 2 weken voor de uitvoeringsdatum worden de
volledige uitvoeringskosten in rekening gebracht.
6. Afwezigheid op, of afbreken van de training ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft
geen recht op vermindering of restitutie van het trainingsgeld.
7. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 8 dagen na de factuurdatum, en uiterlijk voor
aanvang van de training, verschuldigd.
8. Al onze producten en diensten worden uitsluitend geleverd na betaling per bank.
9. Bij een betalingsachterstand kunnen we een onze dienstverlening staken of een
incassobureau inschakelen. De extra kosten komen voor rekening van u.
10. Bij deelname aan een groep blijft de verantwoordelijkheid voor eigen handelen of nalaten
bij de deelnemer zelf. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de
deelnemers en/of de gevolgen van deelname aan de groep.
11. Hetgeen tijdens en in het kader van de training besproken wordt, is vertrouwelijk en zal niet
door de trainers worden medegedeeld aan derden.
12. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het door de trainers verstrekte materiaal
berusten uitsluitend bij de trainers. De deelnemer is niet gerechtigd materialen te
verveelvoudigen en/of te openbaren, waaronder mede wordt verstaan aan derden af te
staan, aan derden in gebruik te geven of te kopiëren. Voor eigen gebruik mogen wel kopieën
gemaakt worden.
13. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen deze voorwaarden van “Regisseur van je
leven” te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de trainers
van “Regisseur van je leven” en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
14. Op elke overeenkomst tussen de trainers en de deelnemer, waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
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