Inschrijvings- en Annuleringsvoorwaarden
Inschrijvings- en Annuleringsvoorwaarden voor activiteiten bij
Centrum voor Meditatie.
1. Inschrijving
Deelnemers aan trainingen zijn ingeschreven (behoudens punt 2) zodra ze zich
hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of wanneer ze
eenduidig per email of mondeling te kennen hebben gegeven zich in te schrijven
voor een training of individuele begeleiding.

2. Kennismakingsgesprek en inschrijving
In het geval er voorafgaand aan deelname aan een programma een
kennismakingsgesprek plaatsvindt, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag
van dit kennismakingsgesprek. Het staat Centrum voor Meditatie vrij om op
basis van dit kennismakingsgesprek te besluiten de kandidaat niet te laten
deelnemen. Deelnemers kunnen na een kennismakingsgesprek ook vrijblijvend
besluiten niet deel te nemen aan een training mits zij hun inschrijving nog niet
hebben toegezegd, zoals in punt 1 beschreven.

3. Betalingsvoorwaarden
Deelnemer ontvangt een factuur die binnen 10 dagen na factuurdatum dient te
worden voldaan, tenzij anders overeengekomen wordt. Bij te late betaling
worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele
incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in
rekening gebracht. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn
inschrijving ontlenen. Het staat Centrum voor Meditatie dan vrij een ander op
die plaats te laten deelnemen.

4. Annulering en annuleringskosten
4.1 Wijze van annuleren
Centrum voor Meditatie neemt alleen annuleringen in behandeling die
schriftelijk (brief, email) binnengekomen zijn. Als annuleringsdatum hanteert
Centrum voor Meditatie de ontvangstdatum van het desbetreffende schrijven.
De datum van ontvangst van brief of mail is bindend. De annuleringsdatum
wordt door Centrum voor Meditatie altijd gerelateerd aan de startdatum van de
training/bijeenkomst waarvoor oorspronkelijk is ingeschreven.

4.2 Annulering training bij meer dan 30 dagen voor aanvang van de
training

Indien annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de
training plaatsvindt worden er geen kosten in rekening gebracht.

4.3 Annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de training
Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor de start van de training worden er 25
euro administratiekosten in rekening gebracht.

4.4 Annulering binnen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de training
Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de start van de training wordt 50% van
het totale trainingsbedrag in rekening gebracht.

4.5 Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training dan wel na
de start van de training
Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang of na de start van de training kan er
geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van enig deel van het
verschuldigde bedrag. Bij annulering voor aanvang van de training is het mogelijk
dat de gereserveerde plaats wordt ingenomen door een andere deelnemer. De
plaatsvervanger dient te voldoen aan de eventueel gestelde toegangscriteria.
Tijdens de duur van de training is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te
maken.

4.6 Afzeggen van intakes en individuele afspraken
Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd,
telefonisch of per e-mail. Bij te laat afmelden worden kosten in rekening
gebracht (25 euro per sessie van één uur).

5. Trainingsdata wijzigen
Indien de te volgen training uit meer dan één dag bestaat is het mogelijk, tot
uiterlijk 14 dagen voor aanvang, eenmalig te veranderen van aanvangsdatum.
Zo’n verzoek kan alleen gehonoreerd worden als er op de nieuwe trainingsdatum
plaats is. Binnen een tijdslimiet van 14 dagen geldt verandering als annulering
tenzij er een plaatsvervanger komt. Indien gebruik gemaakt wordt van de
regeling tot het wijzigen van de trainingsdatum, blijven de
annuleringsvoorwaarden geldig voor die nieuwe trainingsdata. Als
tegemoetkoming in de kosten van de administratieve verwerking van dit soort
wijzigingen, wordt een vergoeding van 25 euro per persoon in rekening
gebracht.

6. Afgelasten van trainingen en andere activiteiten
Centrum voor Meditatie heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene
omstandigheden een of meerdere trainingsdagen, met opgave van redenen, te

verzetten. Centrum voor Meditatie heeft ook het recht om bij een te gering
aantal aanmeldingen een gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang
vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers
zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en het gehele voldane bedrag
terugbetaald. Centrum voor Meditatie vergoedt maximaal het bedrag van de
trainingskosten.

