ALGEMENE VOORWAARDEN YOGAVAKANTIE FRANKRIJK 2016
Inschrijving en aanmelding
•

•
•

Uw aanmelding is pas definitief nadat het ondertekende inschrijfformulier én een aanbetaling van €
200,- per persoon zijn ontvangen. Het inschrijfformulier kunt u mailen naar: Marleen Slagt, e-mail:
druworks4u@yahoo.com. De aanbetaling kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: NL70 RABO
0367 0494 14 ten name van M.E. Slagt onder vermelding van yogavakantie 2016.
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanbetaling.
Het resterende bedrag per persoon dient uiterlijk 26 juli 2016 overgemaakt te zijn.

Annulering
•
•
•
•

Annuleren kunt u tot vier weken voor de start van de vakantie. Het bedrag van de aanbetaling wordt
dan wel in rekening gebracht; het eventueel meer betaalde bedrag wordt per omgaande gerestitueerd.
Bij annulering binnen de termijn van vier weken is het volledige bedrag verschuldigd. Wij adviseren u
daarom altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien deelname aan de yogavakantie niet kan doorgaan omdat deze is volgeboekt, of omdat er te
weinig deelnemers zijn, heeft u recht op volledige restitutie van het door u betaalde bedrag.
Wij behouden ons het recht voor de yogavakantie te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. In dat
geval krijgen de al aangemelde deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken van
te voren, bericht. In geval van annulering door ons, worden alle reeds betaalde voorschotten per
omgaande teruggestort.

Aansprakelijkheid
•

•
•
•
•
•

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen in het programma,
veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals bijvoorbeeld door de natuur
veroorzaakte omstandigheden.
De organisatie heeft het recht om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen.
Deze veranderingen worden niet geaccepteerd als reden voor terugbetaling van het inschrijfgeld.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vermissing van of schade aan persoonlijke
bezittingen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van de cursist tijdens het verblijf en
deelname aan cursus- of andere activiteiten.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door u gepleegde acties of handelingen
tijdens de yogavakantieweek, die resulteren in schade of verlies en/of een daaruit voortvloeiende
kostenpost of aansprakelijkheid naar derden.

Overige
•
•

Niet genoten overnachtingen, maaltijden of yogalessen tijdens de yogavakantie worden niet
gerestitueerd.
Het is aan te raden een reis- en ongevallenverzekering met dekking in het buitenland af te sluiten,
evenals een annuleringsverzekering.

Wageningen, februari 2016
Marleen Slagt

