Algemene voorwaarden
Inschrijving
•
•

•

•

•

•

Aanmelden voor een online training vindt plaats door inschrijving via de pagina
van learnspot.online.
Aanmelden voor een persoonlijk coachingtraject of het afnemen van een pakket
of dienst via de website van Bewust Energiek vindt plaats via een google
inschrijfformulier, het contact formulier www.bewustenergiek.nu/contact of per
mail aan nynke@bewustenergiek.nu of info@bewustenergiek.nu
Wanneer u akkoord gaat met de algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met
de annuleringsvoorwaarden. Deze zijn van kracht zodra er een inschrijving heeft
plaatsgevonden en ook wanneer u nog geen bevestiging heeft ontvangen van
inschrijving
Nynke, Coach, Thereapeut Familieopstellingen en eigenaar van Bewust
Energiek zal binnen 3 werkdagen een bevestiging van deelname toesturen per
opgegeven email adres.
Indien u een training afneemt via learnspot.online krijgt u automatisch na
inschrijving de optie om te betalen. Na betaling krijgt u direct toegang tot uw
online training.
Inschrijvingen voor op maat gemaakte trainingen en workshops dienen via uw
eigen personeelsbestand te gaan. Middels een opdracht bevestiging welke door
alle partijen wordt ondertekend, komt de opdracht tot stand.

Betaling
•
•

•

•
•

Online trainingen dienen vooraf betaald te worden waarna u direct toegang krijgt
tot de betreffende training.
Persoonlijke coaching sessies dienen vóór de sessie voldaan te zijn, tenzij
anders met u is afgesproken door Nynke. In geval van facturatie per email geldt
een betaaltermijn van 14 dagen.
Coaching pakketten van meerdere sessies ( 5 en 10 sessies) dienen voor
aanvang van de eerste sessie 50% voldaan te zijn. De andere 50% dient voldaan
te worden na de 4e sessie en vóór de 5e sessie.
Reiskosten igv coaching op locatie bedragen 0,25ct per km en zullen zichtbaar
zijn op de offerte wanneer u een pakket of sessie afneemt bij Bewust Energiek.
Op maat gemaakte trainingen (dagtrainingen, dagdeel of workshop) dienen
uiterlijk 14 dagen voor aanvang voldaan te zijn. Tenzij anders met u is
overeengekomen in de opdracht bevestiging.

Annuleringsvoorwaarden
•
•

Annuleren kan uitsluitend per mail via nynke@bewustenergiek.nu
Annuleren van een persoonlijke sessie kan tot 24 uur voor aanvang van de
sessie. Wanneer u niet of te laat annuleert is 50% verschuldigd wegens het
bezet houden van een waardevolle coaching plek die dan onbenut blijft.

•
•
•

Bij annulering van pakketten en groepstrainingen meer dan 2 weken (14 dagen)
voor aanvang is 20% van het totaalbedrag verschuldigd.
Bij annulering later dan 2 weken (14 dagen) voor aanvang van programma is het
gehele bedrag verschuldigd.
Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Nynke zich het recht voor een
evenement niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen
deelnemers uiterlijk 72 uur vóór het geplande evenement bericht per e-mail.
Restitutie van de gemaakte eventuele inschrijfkosten zal plaatsvinden wanneer
een deelnemer niet kan participeren op 1 van de nieuw geplande eventdata.

