Overeenkomst
Inschrijfformulier training MindfulnessindeZon
Ik kies voor de:
□ Mindfulness week in Frankrijk

– Datum ......-……..-……..

□ Mindfulness week in Spanje

– Datum ......-……..-……..

Naam

: … ………………………………………………………………………………...........

Voornaam

: …………………………………………………………………………….…………...

Adres

: ……………………………………………………………………………..…………..

Postcode

: ……………………………………………………………………………… …………

Woonplaats

: ………………………………………………………………………………….……...

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………… ...……….
E-mailadres

: ……………………………………………………………………………………… …

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………… …
Geboorteplaats

: ……………………………………………………………………………………… …

Algemene voorwaarden

1. Inschrijven:
De deelnemer is verzekerd van een deelname plaats als MindfulnessindeZon , hierna
afgekort tot MidZ, het Intakeformulier, de overeenkomst, bestaande uit de algemene
voorwaarden met het inschrijfformulier, voorzien van je handtekening voor akkoord,
per scan via mail of per post heeft ontvangen.
2. Betaling:
De prijs voor de training MindfulnessindeZon is het bedrag zoals vermeld op de
website en dient als volgt te worden voldaan: 40% van het totale bedrag bij
reservering. Hiervoor ontvang je digitaal onze factuur. Twee maanden voor vertrek
betaal je de resterende 60%.
De overschrijvingsgegevens zijn vermeld op de factuur. De boeking is pas echt
definitief als de 40% aanbetaling op de rekening van MidZ staat bijgeschreven.
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3. Persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van de deelnemers zullen in een deelnemersbestand worden
opgenomen en niet worden verstrekt aan derden. Deze gegevens worden slechts
gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van MidZ.
Als een deelnemer hier bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dit ons per email kenbaar
maken.
4. Klachten:
Als een activiteit niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, dan
wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij hiervan zo spoedig mogelijk mededeling
doet bij MidZ waardoor wij in staat gesteld worden een passende oplossing te
vinden. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost dient deze uiterlijk binnen
een maand na datum bij MidZ per email te worden ingediend. Elke klacht wordt
vertrouwelijk behandeld en wordt door MidZ binnen 4 weken afgehandeld. Wij
kunnen geen groepsklachten in behandeling nemen.
5. Reis- en annuleringsverzekering
Goed verzekerd op reis gaan is een noodzaak. Daarom stellen wij een reis- en
annuleringsverzekering verplicht, die de risico’s verbonden aan deze training dekt,
zoals medische kosten, verlies en diefstal en andere gebruikelijke risico’s.
Het boeken van een reis gebeurt soms maanden vooraf en de reis wordt
vooruitbetaald. Als de reis niet door kan gaan of moet worden afgebroken, kunnen er
hoge kosten ontstaan. Met een annuleringsverzekering ben je verzekerd in geval
van annulering, vertrek- en aankomstvertraging en het afbreken van een reis. We
vragen je een kopie van de polis(sen) mee te nemen ingeval van een noodsituatie.
Annuleringsbepalingen
1. Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende
annuleringsregeling. Tot 2 maanden voor de aanvang van de datum van de training
MindfulnessindeZon kan je kosteloos annuleren. Tussen 2 en 1 maand voor de
aanvangsdatum, als het totale bedrag op rekening van MidZ is bijgeschreven, wordt
50% op je rekening worden teruggestort. Bij het annuleren binnen een maand voor
aanvangsdatum van deze training is er geen restitutie mogelijk.
2. Je kunt je deelname wel overdragen op iemand anders, mits deze persoon voldoet
aan de voorwaarden die ook jou gesteld zijn. De administratiekosten hiervoor
bedragen 50 euro.
3. MidZ heeft het recht de training te annuleren indien daartoe gegronde redenen
bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht.
Wanneer een reis niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers zal Midz de
deelnemers hier uiterlijk twee maanden voorafgaande aan de aanvangsdatum van
de training van in kennis stellen. In dat geval zal MidZ de deelnemer hiervan schriftelijk
op de hoogte brengen en heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds
betaalde bedrag.
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6. Conditie:
Deelnemers aan de training dienen een goede geestelijke en lichamelijke
gezondheid en conditie te hebben. Als je twijfelt of deze reis geschikt is voor je,
raadpleeg je huisarts en neem daarna per email contact op met MidZ,
info@mindfulnessindezon.nl
Als je medicatie gebruikt of onder behandeling bent van een psycholoog,
psychotherapeut of medisch specialist, vragen we je dat tijdens onze telefonische
intake te willen melden. De training is niet bedoeld ter vervanging van professionele
medische en psychologische en therapeutische zorg. Als deelnemer word je
geacht hiervan op de hoogte te zijn. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor
om je deelname te annuleren in het geval van mentale of fysieke
gezondheidsproblemen.
7. Aansprakelijkheid:
Wij beperken onze aansprakelijkheid voor door de contractant geleden schade tot
die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schul d aan onze zijde of aan de zijde
van diegenen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.
Aansprakelijkheid voor andere schade wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Intakeformulier

Het door jou ondertekende intakeformulier hier bij te vo egen

Voor akkoord getekend door de deelnemer:
Naam

: … ……………………………………………………………………………………..

Datum & Plaats

: … ………………………………………………………………………………..........

Handtekening

: … ……………………………………………………………………………………..
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