ALGEMENE VOORWAARDEN PURE SPIRIT
Deelname cursus of workshop
Aanmelden en betaling
Je kunt je voor een cursus of workshop telefonisch of via de mail aanmelden. De aanmelding is
definitief als het cursusgeld is overgemaakt. In speciale situaties is eventueel een betalingsregeling
in termijnen mogelijk.
Annulering
PURE SPIRIT kan bij te weinig aanmeldingen of om andere redenen een cursus of workshop
annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt dan terugbetaald.
Afmelding
Kun je een les niet bijwonen, meld dit dan voor aanvang van de les. Zo wordt er niet onnodig op je
gewacht. Lesgeld wordt niet gedeeltelijk terugbetaald.
Mobiele telefoon
Zet je mobiele telefoon uit tijdens een workshop of cursus. Heb je een dringende reden om hem wel
aan te hebben, overleg dit dan vooraf.
Privéconsulten en coaching
Aanmelden
Je kunt telefonisch of via de mail een afspraak maken.
Betaling
Je ontvangt na de afspraak een rekening, die is gebaseerd op de werkelijke duur van de afspraak. De
rekening dien je binnen 14 dagen te betalen.
Annulering
Annulering van een afspraak kan gratis tot 48 uur van te voren. Daarna wordt de ingeplande tijd in
rekening gebracht.
Mobiele telefoon
Zet je mobiele telefoon uit tijdens de afspraak. Heb je een dringende reden om hem wel aan te
hebben, overleg dit dan vooraf.
Verplichting tot informatie verstrekking
Klanten en cursisten verplichten zich om belangrijke informatie over hun lichamelijke en geestelijke
gesteldheid mede te delen aan PURE SPIRIT. Mensen die zeer labiel zijn of onder psychiatrische
behandeling worden afgeraden om deel te nemen aan de activiteiten. Overleg hierover is mogelijk
(vooraf!).
Aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan een activiteit of behandeling
ligt volledig bij de deelnemer. PURE SPIRIT is hiervoor in geen enkele zin aansprakelijk.
Vertrouwelijkheid
PURE SPIRIT gaat vertrouwelijk om met de informatie, dat verwachten we ook van jou. In de
groepen is vertrouwen de basis. Alleen zo kunnen we open en respectvol met elkaar werken en van
elkaar leren.
Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel.
In verband met de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is PURE SPIRIT verplicht de
algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel op de site op te nemen.

