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Betalings- en annulatievoorwaarden zorgaanbod mama’s en hun hun gezin

Bij het maken van een afspraak of bij deelname aan activiteiten, wordt de betaling ofwel via
overschrijving ofwel ter plaatse cash geregeld. Bij annulatie wordt gevraagd dit minstens 24 uur
voorafgaand aan de afspraak telefonisch te melden. Wanneer niet tijdig wordt geannuleerd, zullen
de kosten worden doorgerekend.
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Betalings- en annulatievoorwaarden opleidingsaanbod professionelen

Na inschrijving ontvangt u de factuur via email. Het verschuldigde bedrag dient binnen de 30 dagen
na facturatiedatum te worden betaald. Bij annulatie tot één maand voor aanvang van de opleiding,
wordt 25% van het opleidingsgeld in rekening gebracht. Wanneer annuleringen plaatsvinden tussen
één maand voor de start en de begindatum van de opleiding, bent u het gehele bedrag verschuldigd,
tenzij u een andere deelnemer aandraagt. In geval van ziekte van één van de opleiders, wordt de
planning aangepast of wordt getracht een evenwaardige vervanger te voorzien. Indien dit niet
mogelijk is, wordt de opleidingsdag verplaatst. Bij te weinig deelnemers wordt de cursus uitgesteld. U
krijgt dan uiterlijk 2 weken voor de geplande datum hiervan bericht.
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Copyright

Alle rechten waaronder de gehele intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie,
teksten en beeldmateriaal op de website en in opleidingen aangewend, blijven te allen tijde
voorbehouden aan Kaatje Van Hemelrijk. Gebruik hiervan of het verveelvoudigen is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van desbetreffende personen.

PRIVACYVERKLARING
Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en op eigen
initiatief. Deze worden aangewend in het kader van communicatieve en administratieve doeleinden.
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
deze worden verzameld (bv. bij gebruik KMO-portefeuille beslaat dit een periode van 10 jaar).
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend aan derden beschikbaar
worden gesteld indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

