Algemene voorwaarden Workshops
Babymassage Mountain Green
1. Annulering cursus door cursist
a. Annuleren van een inschrijving dient schriftelijk per brief of mail te
gebeuren.
b. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de cursus zal €10,- aan
administratiekosten in rekening gebracht worden.
c. Bij annulering tussen de drie weken en één week vóór aanvang van de
cursus zal 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht worden.
d. Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus, of na de
startdatum, zal 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht worden.
e. De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds
vertrek.
f. Gemiste workshops kunnen niet worden ingehaald noch in mindering
worden gebracht op het cursusgeld.
G. In situaties van overmacht zal in overleg gekeken worden naar een inhaal
moment. Een afmelding voor een workshop moet dan wel minimaal 24 uur
voor de start van de workshop gemeld worden.
H. In bovenstaande situaties zal Mountain Green het bedrag waar nog recht
op is binnen 14 dagen terugstorten op de rekening van de cursist.
2. Annulering en wijzigingen cursus door docent
a. De cursus kan alleen van start gaan bij voldoende deelnemers.
b. Docent is gerechtigd een cursus te annuleren of te verschuiven naar een
later moment.
c. Bij annulering van een cursus door de docent wordt geen geld geïnd bij
de cursisten.
d. Wanneer door ziekte of omstandigheden een les niet doorgaat zal een
alternatieve les data worden aangeboden.
E. In bovenstaande situaties zal Mountain Green het bedrag waar (nog)
recht op is binnen 14 dagen terugstorten op de rekening van de cursist.

3. Financiële afwikkeling
Bij uw aanmelding betaalt u het bedrag direct via iDeal in de webwinkel
van Mountain Green.
4. Auteursrecht
Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk
beschermd en mag/mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd
of ter beschikking gesteld aan derden.
5. Regels
a. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/haar
handelingen in de workshops.
b. De cursist zal de docent voldoende informeren over zijn/
haar gezondheidstoestand, en die van zijn/haar kind, alsmede relevant
gebruik van medicijnen e.d.
c. De docent is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook het
verloop van de cursus of themabijeenkomst structureel belemmert, verdere
deelname van de cursus of themabijeenkomst te ontzeggen.
Mountain Green – Mei 2017

