Algemene voorwaarden cursus/workshops
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met
Manage Vitaal afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een cursus/workshop is het belangrijk om deze goed door te
lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
Inschrijving en betaling cursus/workshops
De inschrijving met betrekking tot een cursus/workshop komt tot stand door de betaling via
de websitewinkel van Manage Vitaal. De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van
betaling. Ongeveer een week voor aanvang van de cursus/workshop krijg je bericht of deze
doorgaat of niet.
Met het inschrijven en betalen van de cursus/workshop verklaar je dat je akkoord gaat met
onze cursus-/workshopvoorwaarden zoals vermeld op deze pagina.

Algemene voorwaarden




Deelname aan de cursus/workshop is op eigen risico. De begeleider(s) en
Manage Vitaal zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongeval
Het materiaal is bij de cursus/workshopprijs inbegrepen, tenzij anders staat vermeld
Om teleurstellingen te voorkomen, raden we aan je op tijd in te schrijven.
Manage Vitaal werkt met groepen variërend van 4 tot 25 deelnemers

Annulering







Gaat de cursus/workshop onverhoopt niet door, dan hoef je uiteraard niet te betalen
en wordt bedrag teruggestort
Als je zelf afzegt, kan dit kosteloos tot twee weken voor aanvang van de
cursus/workshop
Bij annulering binnen tweeweken voor aanvang is 50 procent van het cursusgeld
verschuldigd. Als je zelf een vervanger aanmeldt of wanneer iemand van de
wachtlijst komt, worden geen kosten in rekening gebracht
Bij annulering na aanvang van de cursus blijft het totale cursus/workshopbedrag
verschuldigd
Manage Vitaal behoudt zich het recht voor een cursus/workshop te annuleren wegens
onvoldoende belangstelling. Indien je reeds betaald hebt, ontvang je het bedrag
terug
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Geheimhouding


Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle
informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan
de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen

Overig


Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer zijn, indien van toepassing, zijn
voor rekening van de deelnemer

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Karin de Smit
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