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Algemene voorwaarden voor training, cursus of workshop
Versie April 2022
Wanneer je deelneemt aan een cursus, training of workshop van Ingrid Smit gelden de
volgende voorwaarden en afspraken
Wanneer hebben we een overeenkomst?
Je meldt je aan voor een cursus, training of workshop via de website www.ingrid-smit.nl.
Indien van toepassing vindt eerst een intake/kennismaking plaats. Zodra je inschrijving
per email door Ingrid Smit bevestigd is, is de overeenkomst tot stand gekomen.
Wanneer moet je betalen?
Direct na de bevestiging ontvang je een factuur, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen of vermeld.
Afzeggen?
Heb je je ingeschreven, maar zeg je daarna onverhoopt af? Dan dien je dat per
bevestigde e-mail te doen naar mail@ingrid-smit.nl
Hoeveel moet je betalen als je afzegt?
Indien je 3 tot 1 kalendermaand(en) voor aanvang afzegt, betaal je 25% van de kosten.
Zeg je tussen 1 kalendermaand en aanvang van de training af, dan betaal je 75 % van de
kosten.
In geval van overmacht door ziekte of andere omstandigheden behoud je het recht om
de training of workshop op een ander moment te volgen.
Ingrid Smit heeft het recht om de training, cursus of workshop te annuleren, bijvoorbeeld
in geval van ziekte of calamiteit en de trainer kan niet vervangen worden, of wanneer te
weinig deelnemers inschrijven om de geplande oefeningen recht te doen of de te maken
kosten te dekken. In dat geval heb je recht op 100% terugbetaling van het door jouw
betaalde bedrag.
Aansprakelijkheid
Ingrid Smit spant zich in om de gegeven training, cursus of workshop naar beste inzicht
en vermogen uit te voeren. Ingrid Smit is slechts aansprakelijk voor schade die het directe
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de
hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks
feiten als één feit wordt beschouwd.
Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing
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Heb je vragen?
Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar mail@ingrid-smit.nl of bel +31 628804502
Betalingen
Rekeningnr: NL81 ABNA 042567 1283 ten name van Ingrid Smit
KvK: 67467334
Btw-nummer: NL 0019 35606B43
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