
Algemene Voorwaarden Reikicentrum de Ontmoeting: 

 

Amstelveen/Wilnis 01.01.2018 

 Inschrijvingsvoorwaarden: 

1.1 Door via Internet of per e-mail  in te schrijven voor een behandeling, cursus of workshop gaat 
u een overeenkomst aan met Reikicentrum de Ontmoeting en verklaart u zich akkoord te 
gaan met de inschrijvingsvoorwaarden zoals hier vermeld. 

1.2 U ontvangt via een e-mail op het door u verstrekte e-mail adres op het inschrijfformulier een 
bevestiging van de inschrijving van Reikicentrum de Ontmoeting. Door de verzending van 
deze e-mail is de overeenkomst voor deelname aan een activiteit bij Reikicentrum de 
Ontmoeting tot stand gekomen. 

1.3 Reikicentrum de Ontmoeting neemt alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren in 
behandeling. 

1.4 De inschrijving voor een activiteit geschiedt in volgorde van binnenkomst 
1.5 Het is aan te bevelen om uiterlijk 4 weken voor aanvang van een cursus of workshop uw 

inschrijving te voltooien. Reikicentrum de Ontmoeting beslist ongeveer 3 weken voor de start 
van de cursus of workshop of deze doorgaat.  

 

Bevestiging Inschrijving: 
 
2.1 Na de bevestiging van inschrijving ontvangt u een (deel)factuur, de factuur dient uiterlijk op   
      de vervaldatum te zijn voldaan. 
 

Annuleringsvoorwaarden: 
 
3.1  Onder de volgende voorwaarden kan een inschrijving worden geannuleerd: 
  

a) Annuleren is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk. 
b) Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de cursus of workshop. 
c) Bij annuleren binnen 4 weken van de cursus of workshop bent u de aanbetaling 

verschuldigd. 
d) In geval van een calamiteit kan van bovengenoemde regels worden afgeweken. 
d) Bij verhindering is het toegestaan een vervanger te sturen, u dient de naam van de 

vervanger uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop door te geven. 
d) Bij annulering binnen 1 week van de cursus of workshop bent u de volledige 

deelname kosten verschuldigd. 
 

           
          
        3.2  Reikicentrum de Ontmoeting is gerechtigd een cursus of workshop  uit te stellen of te  
                annuleren, de deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang van de cursus of workshop   
                bericht. Vervolgens wordt er gezocht naar een nieuwe datum of een passend alternatief.   
                Mocht dit niet mogelijk zijn wordt het reeds betaalde bedrag voor deelname volledig aan de  
                cursist terug betaald.  
 
         3.3  Reikicentrum de Ontmoeting is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de  
                deelnemer voortvloeiende kosten en schade.     
 



Certificaat: 
 
         4.1  De cursus of workshop wordt gegeven door Reikicentrum de Ontmoeting of door  
                 vertegenwoordigers van Reikicentrum de Ontmoeting.  
           
         4.2  Na afloop van de cursus of workshop ontvangt u soms een certificaat of bewijs van   
                 deelname, u dient hiervoor minimaal 80% van de tijd aanwezig te zijn geweest. 
 

Aansprakelijkheid: 
 
         5.1  Reikicentrum de Ontmoeting is volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies  
                 en/of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een                 
                 behandeling, cursus of workshop.    
         5.2  De aansprakelijkheid van Reikicentrum de Ontmoeting is beperkt tot maximaal het  
                 betaalde factuurbedrag. 
         5.3  Genoemde prijzen op de Website van Reikicentrum de Ontmoeting  zijn onder  
                 voorbehoud van fouten en wijzigingen. 
         5.4  De behandeling, cursus of workshop wordt door u op eigen verantwoordelijkheid  
                 ondergaan. 
         5.5  U dient van te voren voor de behandeling, cursus of workshop  relevante informatie met   
                 betrekking tot uw gezondheid  door te geven.  Als er sprake is van lichamelijke of geestelijke    
                 aandoeningen, medicijngebruik, blessures, zwangerschap of u bent onder behandeling van      
                 een arts/ specialist dient u dit aan mij te melden. 
         5.6  Een consult of behandeling bij Reikicentrum de Ontmoeting mag niet gebruikt worden ter  
                 vervanging van een bezoek aan de huisarts en/of specialistische hulp. 
         5.7  Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Reikicentrum de  
                 Ontmoeting nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en of               
                 nawerkingen van een behandeling, cursus of workshop die aan u gegeven is.  
         5.8  Het door Reikicentrum de Ontmoeting verstrekte cursusmateriaal dan wel elk ander werk   
                 verband houdend met de cursus of workshop is met de grootste zorg door Reikicentrum  
                 de Ontmoeting samengesteld. Reikicentrum de Ontmoeting is evenwel op geen enkele        
                 wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele  
                 foutieve informatie in het cursusmateriaal. 
         5.9  Niets uit het door Reikicentrum de Ontmoeting geleverde cursusmateriaal mag    
                 vermenigvuldigd, of voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder schriftelijke   
                 toestemming van Reikicentrum de Ontmoeting. 
         5.10 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 
  
 
 
 

            


