Voorwaarden
voor workshops en trainingen
Naast de algemene voorwaarden van K+ Mediation en counseling (hierna te noemen K+) hanteren wij bij
workshops en trainingen de volgende voorwaarden.
Reisbescheiden
Tijdens de workshop / training en de heen- en terugreis is de deelnemer in het bezit van een geldig paspoort of
identiteitsbewijs.
Huisdieren
Meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
Kinderen
Het meenemen van kinderen naar een workshop / training kan in bepaalde gevallen worden toegestaan. Dit
moet altijd vooraf worden overlegd met de organisator en schriftelijk zijn bevestigd.
Het programma van workshops en trainingen is niet afgestemd op deelname of aanwezigheid van kinderen.
Aan bepaalde onderdelen kunnen ze meedoen; dit ook alleen weer in overleg en na schriftelijke toestemming.
K+ is op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor (het verblijf en deelname van) kinderen.
Gezondheid
K+ is niet verantwoordelijk voor problemen die het gevolg (kunnen) zijn van een lichamelijke of verstandelijke
beperking van een deelnemer. Ook medicijngebruik, allergie(ën) of dieet blijft de verantwoordelijkheid van de
deelnemer zelf. Het is wel belangrijk dat wij van K+ op de hoogte zijn van zaken die tijdens het verblijf of de
activiteiten van invloed kunnen zijn op de lichamelijke of verstandelijke gesteldheid.
K+ is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of andere opgelopen schade door, voor, tijdens of na een
workshop, training of activiteit.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de zorg voor de eigen gezondheid en het bewaken van eigen
grenzen. Als grenzen (dreigen te) worden overschreden, geeft de deelnemer dit tijdig aan. Wij zullen dit altijd
serieus nemen!
Vervoer
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alles tijdens het vervoer naar en van de locatie van de workshop /
training, ook als de reis door K+ is / wordt georganiseerd.
Verzekeringen
De deelnemer is in het bezit van een geldige zorgverzekering en heeft daarvan een geldige pas.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede reisverzekering tijdens de workshop / training en tijdens
de heen- en terugreis. Bij deelname aan buitenactiviteiten checkt de deelnemer of deze activiteiten vallen onder
de dekking van de verzekering. Wij raden de deelnemer sterk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Aanmelden en inschrijven
Nadat het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier door K+ is ontvangen, sturen wij een factuur voor
het betalen van een (aan-)betaling. Voor bedragen onder de € 500,- wordt een rekening voor het gehele bedrag
gestuurd, bij bedragen vanaf € 500,- wordt aangegeven welke termijnen worden gehanteerd.
Als wij binnen 1 week na de datum van de factuur de eerste (aan-)betaling hebben ontvangen, dan is de
inschrijving geldig en ontvangt de deelnemer zo snel mogelijk een bevestiging van deelname.
Betaling
Binnen 1 week na ontvangst van de eerste factuur dient de deelnemer het verschuldigde bedrag over te maken
op rekeningnummer NL46 RBRB 0941 5090 44 t.n.v. K+ Mediation en counseling te Walsoorden.
Voor de resterende bedragen wordt een nieuwe factuur gestuurd, die binnen 1 week na ontvangst betaald moet
worden. Als niet 2 weken voor de workshop / training het hele bedrag is voldaan, wordt de inschrijving ongeldig
gemaakt. Het bedrag van de reeds betaalde factuur/facturen wordt niet terug betaald.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor (het betalen van) alle kosten die niet worden genoemd bij de
omschrijving van de de workshop / training.
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Annulering door deelnemer
Bij annulering tot 2 maanden vóór de workshop / training, betaalt K+ het reeds (aan-)betaalde bedrag terug met
aftrek van € 50,- administratiekosten.
Bij annulering tot 3 weken vóór de workshop / training, betaalt K+ 50% van het reeds (aan-)betaalde bedrag
terug, verminderd met € 50,- administratiekosten.
Bij annulering binnen 3 weken vóór de workshop / training wordt geen terugbetaling meer gedaan.
Annulering door K+
Als op de sluitingsdatum (per workshop / training aangegeven) onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven kan
K+ de betreffende workshop / training annuleren. K+ betaalt het reeds (aan-)betaalde bedrag dan z.s.m. terug.
K+ vergoedt nooit eventueel gemaakte (vervoers-)kosten die de deelnemer heeft gemaakt om de workshop /
training te volgen.
Bij annulering van de workshop / training door K+, anders dan door onvoldoende deelname op de
sluitingsdatum, worden eventuele annuleringskosten die K+ doorberekend krijgt van de workshop- /
trainingslocatie, in mindering gebracht op het door K+ terug te betalen bedrag aan de ingeschreven
deelnemers.
Annulering bij onvoorziene omstandigheden / noodweer
Er kan annulering plaatsvinden bij of als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals noodweer.
Hieronder wordt verstaan: bosbranden, overstromingen, hevige regenbuien, hagelbuien, sneeuw, wind en
onweer van meerdere dagen tijdens de workshop / training en/of de 2 reisdagen voor de workshop/training en
soortgelijke omstandigheden.
De omstandigheden moeten dan dusdanig zijn dat het gevaarlijk is en/of dat het K+ onmogelijk wordt gemaakt
om de workshop / training te geven. Met de eigenaar of beheerder van de workshop- / trainingslocatie wordt dit
overlegd. Indien nodig zal de eigenaar / beheerder een verklaring van noodweer afgeven, ten behoeve van
declaratie bij de annuleringsverzekering.
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