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Aanmeldings- en cursusvoorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle door MAHATA SCHOOL & PRAKTIJK VOOR PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING georganiseerde activiteiten.
In de voorwaarden wordt verstaan onder:
- de docent: Carla Mahabier ; Yoga Teacher en Healing Tao Instructor
- activiteit: cursussen, workshops, seminars, lezingen
- aanmelder: degene die zichzelf, dan wel een ander opgeeft voor een activiteit
- cursist: deelnemer aan de activiteit
Aanmelding
Aanmelding geschiedt schriftelijk (e-mail, post) of per telefoon.
Bij aanmelding gaat de aanmelder akkoord met de aanmeldings- en cursusvoorwaarden.
Minimaal een week voor aanvang van de activiteit - of bij latere aanmelding zo snel mogelijk ontvangt de aanmelder alle praktische gegevens.

Betaling en plaatsing
Betaling gaat contant op de eerste lesdag, of contant vóór aanvang cursus.
Plaatsing voor een activiteit gaat tot het maximum aantal cursisten bereikt is.
Alle cursusprijzen zijn inclusief BTW.
Annulering door de aanmelder
Annulering is mogelijk tot een week voor aanvang van de activiteit en dient schriftelijk - via post
of per e-mail - gemeld te worden.
Bij een latere afmelding is de aanmelder 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.

Annulering door de docent
De docent heeft het recht onder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. Er zal bij annulering
steeds naar gestreefd worden dit zo vroeg mogelijk voor de geplande aanvang van de activiteit
bekend te maken. Een eventueel reeds betaald deelnamebedrag wordt gerestitueerd.
Annulering van een activiteit door de docent, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder
nimmer recht op schadevergoeding.
Uitval van lessen
Bij afwezigheid van de docent wordt in overleg met de cursisten besloten de uitgevallen les op een
later tijdstip in te halen. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van
een extra les.
Cursusmaterialen en auteursrechten
De uitgereikte cursusmaterialen zijn eigendom van de docent.
Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cursist en niet worden vermenigvuldigd,
gekopieerd of doorgegeven aan anderen, of via het internet/ sociale media worden verspreid.
Wijzigingen in data
De docent behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld data door te voeren.
Als deze voor de cursist van toepassing zijn, wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld.
In dat geval kan de aanmelder eventueel binnen twee weken schriftelijk de aanmelding intrekken.
De cursist ontvangt dan een volledige restitutie van het betaalde bedrag.
Aansprakelijkheid
De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekte of ongevallen van cursisten.
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