Annuleringsvoorwaarden voor workshops bij Marjolein van der Burgt/Levensverbinding
Omdat de workshops in kleine groepen plaatsvinden, is het belangrijk duidelijke bindende afspraken
te maken over annulering van deelname aan een workshop.
1. Workshops: het woord “workshops” kan in onderstaande tekst vervangen worden door
klankschaalmeditatie, cursus, training of activiteit. Hiermee worden zowel workshops op
locatie als online workshops bedoeld.
2. Annulering: Het kan gebeuren dat je door omstandigheden van je inschrijving moet afzien.
Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er wel kosten in rekening gebracht:
- Tot 4 weken vóór aanvang van de workshop kun je de workshop kostenloos annuleren.
- Tussen 4 tot 2 weken vóór aanvang van de workshop wordt €45 administratiekosten in
rekening gebracht.
- Vanwege de grootte van de groepen ontvang je bij annulering binnen 2 weken vóór
aanvang van de workshop geen restitutie. Je kunt evt. wel een vervanger laten
deelnemen. In geval van annulering door overmacht, zie punt 3.
- Bij annulering na aanvang van een meerdaagse workshop, wordt geen restitutie
verleend. In geval van overmacht kun je in overleg gaan met Marjolein van der Burgt om
te kijken of je de gemiste dagen evt. op een ander moment kunt inhalen of dat er een
andere regeling getroffen wordt.
Annulering dient schriftelijk plaats te vinden via info@levensverbinding.nl
3. Overmacht bij deelnemer: in gevallen van overmacht kan je deelname verschoven worden
naar een andere datum. Overmacht is ter beoordeling van Marjolein van der Burgt en
aanvraag daarvoor kan alléén telefonisch. Deelname is persoonlijk. Bij verhindering is het
echter wel mogelijk een vervanger deel te laten nemen. In dat geval verzoek ik je me dit
telefonisch of per app voor aanvang van de workshop te laten weten, liefst min. 24 uur van
te voren.
4. Annulering door Marjolein van der Burgt/Levensverbinding: Een workshop kan worden
geannuleerd als er praktische hindernissen zijn die ik niet kan overwinnen. Bijvoorbeeld,
ziekte, annulering door de ruimteverhuurder of als er te weinig aanmeldingen zijn. Bij
annulering wordt in overleg de workshopdatum verplaatst. Kan dit niet, dan krijg je het
betaalde bedrag terug.
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