
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 
 

Algemeen. 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wel-Zijn, praktijk voor Vitaliteit & 

Bewustwording verder te noemen Wel-Zijn, gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en de diensten die 

hier uit voorkomen, zoals cursussen, workshops of iets van deze strekking, hierna te noemen ‘cursus’. 

2. Wel-Zijn zal de cursus naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende informatie. 

3. Wel-Zijn heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 

Ziekte/afwezigheid 

4. Bij ziekte van de docent zullen niet genoten les(sen) in overleg met de cursisten op nader in te vullen 

data kosteloos ingepland worden. 

5. Bij ziekte/afwezigheid van een cursist bij één les zal deze les niet gecompenseerd worden in de vorm 

van terugbetaling of herhaling van de les.  

6. Bij afwezigheid van één of meerdere lessen door een gegronde, buiten de verantwoording van de cursist 

aanwezige reden, waarbij de cursist dit minstens 24 uur voor de eerstvolgende les bij de docent meldt, 

zal de docent in overleg met de cursist de mogelijkheden tot compensatie bespreken. Hier kunnen 

verder geen rechten aan worden ontleent, omdat dit van geval tot geval verschillend kan zijn. 

 

Betaling / annulering 

7. De cursist dient het bedrag voor de te volgen cursus uiterlijk 14 dagen na facturering aan Wel-Zijn te 

voldoen. 

8. Wanneer de cursist de aanmelding binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van een cursus 

terugtrekt, dan is de cursist aan Wel-Zijn een bedrag à € 25,- verschuldigd wegens administratie- en 

annuleringskosten. 

9. Ziet de cursist na aanvang van de cursus van verdere deelname af, blijft de cursist het volledige 

cursusgeld verschuldigd aan Wel-Zijn. 

10. Wanneer je iemand anders vindt om de vrijgekomen plaats in te vullen dan zijn de € 25,- annulerings-  

en administratiekosten niet van toepassing.  

 

Aansprakelijkheid 

11. Wel-Zijn sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, hetzij psychisch, 

emotioneel, fysiek als ook materieel opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus. 

 

Vertrouwelijkheid 

12. Wel-Zijn dankt je voor het vertrouwen dat je in mij stelt en ik beloof zorgvuldig met je persoonlijke 

gegevens om te gaan. Deze worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Wel-Zijn 

gebruikt.  

 

 Op al mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.  

 Je kunt altijd vragen om toezending van een extra exemplaar. 


