Voorwaarden:
•

Inschrijving voor een cursus en workshop kan uitsluitend via de website
van www.zielsgewoonzijn.nl.

Annuleringsregeling voor cursussen en workshops
Je kunt jouw deelname tot 30 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst van een cursus of
workshop schriftelijk of per mail annuleren. De administratiekosten van inschrijving en annulering
bedragen € 25,-. Na jouw annulering krijg je het cursusgeld, verminderd met € 25,administratiekosten, teruggestort.
Indien jouw annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst van een cursus of
workshop plaatsvindt, is teruggave van cursusgeld niet meer mogelijk. Ook niet bij ziekte. In het
algemeen kun jij iemand anders jouw deelnemersplaats laten innemen. Wij willen dit wel graag van
te voren met je overleggen.
Wanneer een cursus of workshop niet door gaat
Indien de cursus of workshop door Zielsgewoon ZIJN wordt geannuleerd, wordt het volledige
cursusgeld z.s.m. en ik elk geval binnen twee weken teruggestort op de rekening waarmee het
cursusgeld is betaald.
Een cursus of workshop kan door Zielsgewoon ZIJN worden geannuleerd wanneer er te weinig
deelnemers zijn. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Zielsgewoon ZIJN.
Bovenstaande annuleringsregeling geldt voor cursussen en workshops. Voor andere activiteiten zoals
intuïtieve tekenavonden en opstellingsavonden gelden afwijkende annuleringsregelingen.
Voorwaarden:
•

Inschrijving voor een intuïtieve tekenavond of opstellingsavond kan uitsluitend via de
website van www.zielsgewoonzijn.nl of tegen contante betaling op de avond zelf indien er
nog ruimte beschikbaar is.

Annuleringsregeling voor intuïtieve tekenavonden en opstellingsavonden
Je kunt jouw deelname tot 14 dagen voor aanvang van de betreffende avond schriftelijk of per mail
annuleren. De administratiekosten van inschrijving en annulering bedragen € 7,50. Na jouw
annulering krijg je het deelnamegeld, verminderd met € 7,50 administratiekosten, teruggestort.
Indien jouw annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de betreffende avond plaatsvindt, is
teruggave van cursusgeld niet meer mogelijk. Ook niet bij ziekte. In het algemeen kun jij iemand
anders jouw deelnemersplaats laten innemen. Wij willen dit wel graag van te voren met je
overleggen.

Wanneer een intuïtieve tekenavond of opstellingsavond niet door gaat
Indien de cursus of workshop door Zielsgewoon ZIJN wordt geannuleerd, wordt het volledige
cursusgeld z.s.m. en ik elk geval binnen twee weken teruggestort op de rekening waarmee het
cursusgeld is betaald.
Een cursus of workshop kan door Zielsgewoon ZIJN worden geannuleerd wanneer er te weinig
deelnemers zijn. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Zielsgewoon ZIJN.
Bovenstaande annuleringsregeling geldt voor intuïtieve tekenavonden en opstellingsavonden. Voor
andere activiteiten zoals cursussen en workshops gelden afwijkende annuleringsregelingen.

