Algemene voorwaarden mindfulnesstraining bij Heldere Kracht
Als u zich inschrijft verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. Leest
u deze alstublieft zorgvuldig. Heeft u vragen schroomt u dan niet contact met mij
op te nemen!
Inschrijving
Inschrijving voor de mindfulnesstraining is alleen mogelijk door het volledig
invullen en opsturen van een intakeformulier en betaling. Heb je een
inschrijfformulier ingevuld en zijn 14 dagen verstreken, dan heb je je definitief
opgegeven en ben je verplicht de deelnamekosten te betalen.
De deelnemerslijst wordt samengesteld op basis van de volgorde van
binnenkomst van betaling. Door te laat voldoen van de deelnamekosten riskeer je
dat je plaats naar een ander gaat.
Heldere Kracht behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om tijdens of
na het kennismakingsgesprek de deelnemer te adviseren niet aan de training deel
te nemen. In dit geval worden de reeds betaalde kosten z.s.m., doch uiterlijk
binnen 14 dagen, terugbetaald.
Heldere Kracht behoudt zich ook het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen,
een training in groepsverband te annuleren of uit te stellen. Indien door dit
uitstellen de deelnemer niet in staat is aan de groep deel te nemen, dan wordt het
volledige deelnamegeld gerestitueerd.
Annuleringsvoorwaarden
Tot 2 weken na je inschrijving heb je het wettelijke recht om de boeking, zonder
opgave van reden, kosteloos te annuleren. Daarna is het volledige bedrag
verschuldigd.
Vergoeding door verzekering
Trainer, Suzan Biezeman, is erkend mindfulnesstrainer (VMBN categorie 1).
Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de training. Heldere Kracht
is niet aansprakelijk voor het al dan niet toekennen van de vergoeding door de
zorgverzekeraar.
Afzeggen van afspraken
Wanneer je een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats.
Inhalen van groepssessies is niet mogelijk.

Geheimhouding
Hoewel de bijeenkomsten/trainingen gericht zijn op het oefenen zelf en het
bespreken van de oefeningen en ervaringen, zullen er ook momenten zijn waarop
persoonlijke zaken ter sprake komen. Ik waarborg dat ik op een vertrouwelijke
wijze hiermee om zal gaan. Van u wordt verwacht, dat u op een vertrouwelijke
wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.
Disclaimer Mindfulnesstraining
De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.
Lichamelijke en/of psychische klachten dienen vooraf aan de trainer te worden
gemeld. Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst
uw arts of therapeut. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de de keuze voor, en
de manier van, meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke
consequenties hiervan voor uw gezondheid. Dientengevolge kunt u Heldere
Kracht niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Deelname
aan de training geschiedt geheel op eigen risico.

