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Op	  onze	  training	  zijn	  de	  volgende	  voorwaarden	  van	  toepassing:	  

1.	  Inschrijving	  	  
Inschrijven	  voor	  deelname	  aan	  de	  training	  kan	  schriftelijk	  door	  per	  e-‐mail	  of	  via	  de	  website	  
www.dereisvaneenheld.nl	  aan	  te	  geven	  dat	  je	  wilt	  deelnemen.	  Hierna	  ontvang	  je	  een	  
ontvangstbevestiging	  van	  je	  inschrijving.	  	  
Na	  betaling	  van	  de	  deelnamekosten	  is	  je	  deelname	  aan	  de	  training,	  na	  bevestiging	  per	  email,	  
definitief.	  Zodra	  de	  betaling	  ontvangen	  is,	  ontvang	  je	  een	  bevestiging	  per	  mail	  inclusief	  een	  factuur.	  
Inschrijving	  geschiedt	  op	  volgorde	  van	  binnenkomst.	  	  

2.	  Betaling	   
Wanneer	  je	  je	  inschrijft	  dien	  je	  de	  deelnamekosten	  over	  te	  maken	  om	  de	  inschrijving	  definitief	  te	  
maken.	  Het	  volledige	  bedrag	  van	  €	  499,-‐	  exclusief	  BTW	  (met	  vroegboekkorting	  geldt	  een	  tarief	  van	  
€399,-‐)	  dient	  voor	  aanvang	  van	  de	  training	  overgemaakt	  te	  zijn	  op	  rekening	  van	  James	  Smith.	  De	  
gegevens	  voor	  de	  betaling	  staan	  vermeld	  op	  de	  ontvangstbevestiging.	  Deelname	  is	  niet	  mogelijk	  als	  
de	  betaling	  niet	  heeft	  plaatsgevonden.	   

3.	  Korting	  en	  promotionele	  acties 	  
Het	  staat	  de	  cursusgever	  vrij	  om	  promotionele	  acties	  te	  voeren	  (zoals	  €100,-‐	  vroegboekkorting)	  
waarbij	  kortingen	  aangeboden	  worden.	  Deze	  kortingen	  gelden	  uitsluitend	  voor	  de	  personen	  die	  over	  
deze	  promotionele	  acties	  rechtstreeks	  door	  ons	  zijn	  geïnformeerd.	  Daaronder	  vallen	  ook	  alumni	  van	  
de	  IMC	  Weekendschool.	  	  

4.	  Annulering	  	  
Annulering	  van	  deelname	  aan	  de	  training	  dient	  uitsluitend	  schriftelijk	  te	  gebeuren	  via	  e-‐mail.	  Hierna	  
wordt	  een	  bevestiging	  gestuurd	  dat	  de	  annulering	  ontvangen	  is;	  uitsluitend	  dan	  is	  de	  annulering	  
geldig.	  De	  volgende	  voorwaarden	  bij	  annulering	  zijn	  van	  toepassing:	  

•   Bij	  annulering	  tot	  vier	  weken	  voor	  de	  geplande	  datum,	  wordt	  er	  15,00	  euro	  
administratiekosten	  berekend	  en	  wordt	  het	  restant	  bedrag	  teruggestort.	  	  

•   Bij	  annulering	  van	  vier	  weken	  tot	  een	  week	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  training	  wordt	  €	  100,-‐	  in	  
rekening	  gebracht	  en	  wordt	  het	  restant	  teruggestort.	  	  

•   Bij	  annulering	  binnen	  een	  week	  voor	  aanvang	  van	  de	  training	  of	  het	  niet	  aanwezig	  zijn	  bij	  
aanvang,	  ben	  je	  het	  gehele	  bedrag	  verschuldigd.	  	  

•   Een	  plaatsvervanger	  mag	  te	  allen	  tijde	  gestuurd	  worden,	  mits	  tot	  24	  uur	  voor	  aanvang	  van	  
de	  training	  hiervan	  melding	  is	  gemaakt.	  

•   Bij	  annulering	  door	  het	  niet	  behalen	  van	  het	  minimum	  aantal	  deelnemers	  zal	  restitutie	  
plaatsvinden	  van	  het	  betaalde	  deelnamekostenbedrag.	  De	  cursusgever	  heeft	  het	  recht	  om	  
bij	  dwingende	  of	  onvoorziene	  omstandigheden	  één	  of	  meerdere	  cursusdagen	  met	  opgave	  
van	  redenen	  te	  verzetten.	  	  

•   Bij	  afwezigheid,	  ziekte	  of	  afhaken	  van	  deelnemers	  bij	  de	  training,	  wordt	  geen	  compensatie	  
of	  restitutie	  verleend.	  	  

5.	  Garanties	  of	  aansprakelijkheid	  	  
De	  training	  is	  geen	  therapie	  en	  is	  geen	  vervanging	  voor	  geneeskundige	  behandeling.	  Indien	  je	  twijfelt	  
of	  je	  kunt	  deelnemen	  aan	  de	  training,	  raadpleeg	  dan	  eerst	  je	  arts	  of	  therapeut.	  Meld	  lichamelijke	  
en/of	  psychische	  klachten	  vooraf	  aan	  de	  trainer.	  
De	  cursusgevers	  kunnen	  op	  geen	  enkele	  wijze	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  mogelijk	  



lichamelijk	  letsel	  of	  psychische	  klachten	  van	  de	  deelnemer,	  noch	  voor	  diefstal	  of	  verlies	  van	  
persoonlijke	  eigendommen.	  	  
	  
6.	  Verantwoordelijkheden	  van	  de	  deelnemers	  
Deelnemers	  worden	  geacht	  op	  tijd	  aanwezig	  te	  zijn	  bij	  start	  van	  het	  programma.	  Indien	  een	  
deelnemer	  niet	  tijdig	  aanwezig	  is	  zal	  maximaal	  5	  minuten	  worden	  gewacht.	  

7.	  Geheimhouding	  	  
Hoewel	  de	  focus	  tijdens	  de	  training	  ligt	  op	  het	  bespreken	  van	  de	  oefeningen,	  zullen	  er	  ook	  
momenten	  zijn	  waarop	  persoonlijke	  zaken	  ter	  sprake	  komen.	  Uiteraard	  mag	  je	  van	  de	  trainers	  en	  
coaches	  verwachten	  dat	  deze	  hier	  op	  een	  vertrouwelijke	  wijze	  mee	  omgaan.	  Van	  de	  deelnemer	  
wordt	  ook	  verwacht	  dat	  zij	  op	  een	  vertrouwelijke	  wijze	  omgaat	  met	  eventuele	  persoonlijke	  
informatie	  van	  de	  overige	  deelnemers.	  	  

8.	  Recht	  tot	  annulering 	 
Om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  workshops	  te	  garanderen	  kan	  de	  cursusgever	  besluiten	  over	  te	  gaan	  tot	  
annulering	  van	  een	  deelname,	  zowel	  voorafgaand	  als	  tijdens	  de	  workshops.	  In	  dit	  geval	  zal	  een	  
volledige	  restitutie	  plaatsvinden	  binnen	  28	  dagen.	  
	  
9.	  Auteursrechten	  en	  watermerken 	 
Tijdens	  onze	  training	  worden	  deelnemers	  voorzien	  van	  lesmateriaal,	  in	  bedrukte	  of	  digitale	  vorm.	  Op	  
deze	  materialen	  berust	  een	  auteursrecht	  en	  het	  dupliceren	  of	  vermenigvuldigen	  hiervan,	  in	  
enige	  vorm,	  is	  nadrukkelijk	  niet	  toegestaan.	  

10.	  Toepasselijk	  recht 	  
Op	  onze	  workshops	  is	  het	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  Door	  het	  bestellen	  en	  betalen	  voor	  
deelname	  aan	  een	  workshop	  verklaard	  de	  deelnemer	  bekend	  te	  zijn	  met	  deze	  voorwaarden	  en	  ze	  
voor	  akkoord	  te	  hebben	  bevonden.	  

	  

	  	  


