
 

 
 

Algemene voorwaarden INSIGHT Mindfulness trainingen  

1. Bij inzending van het inschrijfformulier ben je ingeschreven voor INSIGHT mindfulness trainingen.  

2. Voor aanvang van de training vind er een kennismakingsgesprek / Intakegesprek, plaats. De trainer kan tijdens het 
intakegesprek besluiten de deelname niet door te laten gaan. In dat geval zijn geen kosten verschuldigd.  
 
3. De deelnemer is verzekerd van een deelnameplaats na ontvangst van een bevestiging van het 
inschrijvingsformulier.  

4. Na bevestiging van de inschrijving is de deelnemer verbonden tot betaling van het daarvoor staande bedrag.  

5 a. Het minimum aantal deelnemers voor een training is 6. Als dat aantal niet behaald is op de aangeven 
startdatum behoudt de trainer zich het recht de training maximaal 5 weken uit te stellen.  
5b. Als het minimum aantal deelnemers (na evt. uitstel) niet gehaald wordt behoud INSIGHT het recht om de 
training te cancelen. In dat geval worden de cursuskosten gerestitueerd.   
 
6a. Het cursusgeld is het bedrag zoals vermeld op de website en dient te worden voldaan binnen 14 dagen na 
inschrijving.  De overschrijvingsgegevens zijn vermeld op de factuur die samen met de bevestingsbrief verstuurd 
worden (per post of per e-mail).  
6b. Indien de deelnemer vanuit zijn of haar ziektekostenverzekering geen (gedeeltelijke) vergoeding krijgt komt hij 
of zij in aanmerking voor een korting op het cursusgeld. Het cursusgeld inclusief korting staat vermeld op de site.  
 
7. Annulering: Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling.  
Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht.   
Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week 
voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk. 

Afwezigheid 
8 a. Wanneer een deelnemer, gedurende de serie of vanaf het begin, niet aanwezig is blijft het totaalbedrag of het 
resterende bedrag verschuldigd.  
8 b. Als een deelnemer door onvoorziene omstandigheden afwezig is, mag per training één sessie kosteloos worden 
ingehaald bij een andere training. De deelnemer meldt zich hiervoor minimaal 1 dag voor aanvang van betreffende 
trainingssessie aan per e-mail bij de trainer. De trainer kan dit verzoek weigeren indien er niet genoeg plaats is in de 
betreffende training.  
 
9. Bij schade gemaakt door deelnemer, wordt de deelnemer aansprakelijk gesteld. 
 
10. De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en 
geestelijke gezondheid, en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. 

11. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens 
de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij INSIGHT of de 
trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. 
 
12. Elke deelnemer dient zich te houden aan de voor de locatie geldende huisregels. Roken en het gebruik van 
mobiele telefoon is niet toegestaan. 
 
13. Door omstandigheden kunnen er soms wijzigingen plaatshebben betreffende uren, plaats of data. 
 
14. Indien noodzakelijk kan INSIGHT de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. 
 
13. Deelname aan de INSIGHT mindfulness training betekent akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 
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