Algemene Voorwaarden
Opleidingen en trainingen
1. Inschrijving vindt plaats via de website. Als de betaling binnen is,is je
aanmelding definitief.
2. Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
3. Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele opleiding of training
4. Voor de opleiding is het mogelijk om te betalen in 4 termijnen die binnen
3 dagen betaald moet worden.
5. Na inschrijving ben je gerechtigd binnen 10 dagen je inschrijving
kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering
plaats te vinden.
6. Wanneer je door zwaar wegende omstandigheden de opleiding of live
training niet kan volgen, wordt er eerst gezocht naar een alternatief en
mocht dit niet lukken dan wordt het volledige bedrag minus de
administratiekosten gerestitueerd.
7. Annulering van de opleiding is tot 4 weken van de aanvang kosteloos
mogelijk.
8. Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de opleiding of
training is het complete bedrag verschuldigd.
9. Annulering van de training is tot 3 weken voor de aanvang kosteloos
mogelijk.
10. Bij annulering van de training binnen 3 weken is het complete bedrag
verschuldigd.
11. Werkplaats voor Verdieping heeft ten alle tijden het recht om een
deelnemer de toegang tot de online-leeromgeving te ontzeggen, mocht er
sprake zijn van betalingsachterstand of niet actieve deelname van een
deelnemer.

12. Werkplaats voor Verdieping heeft het recht om schriftelijk de
overeenkomst op te zeggen met een deelnemer aan de opleiding of
training.
13. Restitutie van het bedrag van de opleiding of training zal dan
plaatsvinden minus een tegemoetkoming van de afgenomen diensten en
producten.
Auteursrecht
14. Op de video's en de werkboeken rust auteursrecht van Werkplaats voor
Verdieping.
15. Deelnemers mogen dit uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik.
Aansprakelijkheid
16. Werkplaats voor Verdieping is niet aansprakelijk voor schade ontstaan
door of in verband met door haar verrichte diensten.
Aansprakelijkheid
17. Deelnemers dragen ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor hun
inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan
aanvullende of vervolgbegeleiding of therapie.
Coaching binnen bedrijven/instellingen
18. De opdracht voor coaching is definitief als de opdrachtgever schriftelijk
akkoord heeft gegeven.
19. Annulering van de opdracht kan tot 4 weken van de aanvang van het
traject. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.
20. Bij wijziging van het traject bijv. door het uitvallen van een coachee
binnen 4 weken van de aanvang, zal er eerst gekeken worden naar de
instroom van een nieuwe deelnemer.

