Algemene Voorwaarden workshops en cursussen van Heks en Kruid
1. Aanmelding geschiedt in volgorde van binnenkomst, echter de inschrijving wordt pas
definitief als aan de betaling is voldaan.
2. Heks en Kruid behoudt zich het recht voor de workshop bij onvoldoende aantal
deelnemers te annuleren tot drie dagen vóór aanvang van de workshop.
In gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals ziekte of ernstige familieomstandigheden
heeft Heks en Kruid het recht de activiteit tot op de dag zelf te annuleren. Deelnemers
ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Er wordt een alternatief, nieuwe datum of
terugbetaling van het cursusgeld aangeboden.
3. De kosten voor deelname aan een workshop of korte cursus dienen 5 dagen vóór aanvang
van de (eerste) bijeenkomst / workshop volledig betaald te zijn op rekeningnummer NL07
INGB0007 5499 86 Yvonne Vrijhof - Heks en Kruid.
4. Bij aanvang van een cursus dient een machtiging voor automatische incasso getekend te
worden, welke Heks en Kruid machtigt het maandelijkse cursusbedrag rond de datum van de
lesdag automatisch van de op de machtiging genoemde rekening af te schrijven.
5. Annulering is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór aanvang van de
workshop.
6. Bij annulering binnen 10 werkdagen vóór de aanvang van de workshop wordt 50% van de
workshopprijs in rekening gebracht.
7. Wanneer men zonder afmelding niet komt opdagen, is men de volledige deelnamekosten
verschuldigd.
8. Bij verhindering is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een andere deelnemer.
9. Voor verzuimde lessen in cursussen of trainingen vindt géén terugbetaling plaats. Het is
gewenst dat deelnemers, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit vóór aanvang van de
lesdag via email of telefonisch kenbaar maken.
10. Het lesmateriaal van Heks en Kruid is uitsluitend bestemd voor deelnemers van de
workshops en cursussen van Heks en Kruid. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht
c.q. copyright te respecteren, dat betrekking heeft op het lesmateriaal. Dit recht houdt
onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag
worden gesteld.
Met kruidige groet,
Yvonne Vrijhof – Heks en Kruid
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