Praktijk MINT
Met Inzicht Naar de Toekomst

Algemene Voorwaarden
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Praktijk MINT. Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op personen die zich inschrijven voor de training Mindfulness voor Zwangeren. In
deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.
De gegevens op de website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere
aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar
verwezen wordt geen rechten ontlenen.

1. Voorwaarden voor inschrijving en annulering
1.1 De procedure van toelating geschiedt in chronologische volgorde. Inschrijving geschiedt in
volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren via de website. Na ontvangst van
het ingevulde inschrijfformulier vindt een telefonisch intakegesprek plaats. Toelating is
definitief na wederzijdse overeenstemming. De factuur wordt na toelating per e-mail
verstuurd.
1.2 Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, voor definitieve deelname.
1.3 Bij annulering van de inschrijving tot 14 dagen voor aanvang van de start van de
mindfulnesstraining vindt volledige restitutie plaats.
1.4 Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de training of annulering als de training
gestart is, wordt 50% van het tarief aan u gerestitueerd.
1.5 Annulering dient per e-mail (schriftelijk) te gebeuren.
1.6 Bij <5 inschrijvingen annuleert Praktijk MINT de training een week voor de startdatum van de
training en storten we het volledig betaalde lesgeld aan u terug.

2. Betaling en vergoedingen
2.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of in ieder geval
uiterlijk op de dag voor de startdatum van de cursus.
2.2 Betaling geschiedt door storting of overmaking op de aangewezen bankrekening.
2.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim. Er zal
gezamenlijk worden gezocht naar een manier om het bedrag binnen een gestelde redelijke
termijn alsnog volledig na te komen. In geval van verzuim kan de deelname aan de cursus
onmiddellijk worden beeindigd.
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2.4 Indien u voor vergoeding van de deelnamekosten door uw zorgverzekeraar in aanmerking
wenst te komen, kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. De
vergoeding van zorgverzekeraars voor zwangerschapscursussen varieert vaak van €0 tot
€500. Deze cursus Mindfulness voor Zwangeren wordt gegeven door een verloskundige en
GZ-psycholoog, beiden BIG geregistreerd. We zijn in het bezit van een AGB-code. Kijk bij de
voorwaarden van je verzekering en let hierbij op vergoeding voor zwangerschapscursussen
(niet voor mindfulnesstrainingen).

3. Deelname aan de mindfulnesstraining
3.1 Indien een deelnemer bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil
doen, is hij of zij op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Deelnemers
weet ook dat hij of zij de mindfulnesstrainer niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als
gevolg van deze oefeningen.
3.2 Alles wat u aan de mindfulnesstrainer vertelt is vertrouwelijk. Hij of zij mag daarover geen
mededelingen doen aan anderen zonder uw toestemming. De mindfulnesstrainer hoeft niet
aan u te vragen of hij of zij over u van gedachten mag wisselen met de mede-trainer.
3.3 De inhoud van de training en het werkboek is zorgvuldig samengesteld en de inhoud wordt
regelmatig geactualiseerd. Praktijk MINT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de informatie, of voor eventuele schade of
gevolgschade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van
sites van derden waarnaar verwezen wordt via deze website.
3.4 Er wordt geen dossier gevoerd voor uw deelname aan de mindfulnesstraining. Uw gegevens
worden uitsluitend bewaard in de financiele adminsitratie volgens de wettelijke periode van
7 jaar.
3.5 Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor informatieverstrekking over andere
diensten van MINT, gerelateerd aan zwangerschap, bevalling en ouderschap.
3.6 Tijdens de training kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden. Als op een foto of video
iemand herkenbaar in beeld is, zal er uitsluitend met toestemming van die persoon/personen
gepubliceerd worden op website en social media.

3. Klachten
Als U een klacht hebt over ons of de training dan hopen wij dat U dit met ons wilt bespreken.

Praktijk MINT
Frieseweg 39
1823 CA Alkmaar
E-mail: info@praktijkmint.nl
KVK nummer: 60914564

