Algemene voorwaarden Divine Ayurveda

KORTE CURSUSSEN
1. Via de website www.divine-ayurveda.com kun je je inschrijven en betalen voor onze
cursussen.
2. Via de betaalbutton op de website, betaal je het volledige bedrag van de cursus en ben je van
een plaats verzekerd.
3. Bij tussentijdse beëindiging wordt er geen geld gerestitueerd.
4. Tot 4 weken voor aanvang kan je de cursus kosteloos annuleren of wijzigen. Bij annulering
wordt het bedrag zo snel mogelijk teruggestort, minus € 35,00 administratiekosten.
- Tot 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.*
- Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus is de deelnemer 100% van het
cursusgeld verschuldigd.
5. Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk of per email. En is geannuleerd als je een
bevestiging hebt ontvangen van Divine Ayurveda.
6. In overleg kan je tot 2 weken voor aanvang de cursus kosteloos wijzigen naar een andere
datum; indien plaats beschikbaar. De cursus kan dan niet meer kosteloos geannuleerd worden.
7. Bij onvoldoende deelname behoudt Divine Ayurveda zich het recht voor de cursus te
annuleren. Zij informeert deelnemers hierover uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus.
8. Bij annulering van de cursus door Divine Ayurveda wordt het reeds betaalde cursusgeld
volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.
9. Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
10. In geval van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een
ongeval of plotselinge ziekte, waardoor de deelnemer niet in staat is op de geplande cursus te
verschijnen, zal Divine Ayurveda aan de hand van de specifieke omstandigheden per geval
beoordelen of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld kan plaatsvinden. In dit soort
uitzonderlijke gevallen bieden wij 50% restitutie.*
11. Alle content, zowel schriftelijk als gesproken, die tijdens de opleidingen en cursussen van
Divine Ayurveda worden aangeboden zijn auteursrechtelijk beschermt en vallen onder
intellectueel eigendom van Divine Ayurveda. Deze content mag niet gebruikt of gekopieerd
worden zonder schriftelijke toestemming van Divine Ayurveda.

*In geval van restitutie is de deelnemer altijd €35,00 administratiekosten verschuldigd
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