
 
Voorwaarden en betaling: 

 
- Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving. Alsmede een factuur. Binnen één week na 

ontvangst van de factuur zien organisatoren een aanbetaling van de deelnameprijs tegemoet van € 400,00. Het 

tweede deel van de betaling à € 750,00 dient vier weken vóór aanvang van de retraite-week betaald te zijn 

(uiterlijk 16 april 2023). 

* In geval van deelname als ondernemer waarbij je kiest voor deze retraite in de vorm van bewustzijns-

coaching bedraagt de aanbetaling € 400 en de tweede betaling € 991,50. 

- Wanneer je je na 16 april aanmeldt, betaal je het volledige bedrag à € 1150,00 (of € 1391,50 als ondernemer) 

in één keer. 

- Deelname aan alle activiteiten is op eigen risico. Een basisconditie is een vereiste. Dit houdt in dat je 

conditioneel in staat moet zijn om een wandeling van 10 km te kunnen maken met niveauverschil in het 

landschap.  

- Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien 
van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van 
(een deel van) het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende activiteit. 

- Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.  

- Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie niet mogelijk om deel te nemen aan de retraite, dan 

dient de annulering verhaald te worden op de reis-/annuleringsverzekering. 

- Als je vrijwillig afziet van deelname, dan heb je recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de 

verschuldigde deelnamekosten: 

* Binnen twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% 

* Binnen vier weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald. 

- De organisatoren hebben het recht om de retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, 
waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte of overmacht. In deze gevallen hebben deelnemers recht op 
restitutie van de betaalde deelnamekosten. 

- De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf 
en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. 

- Indien deelnemer onverhoopt schade toebrengt aan de accommodatie, gaan organisatoren ervan uit dat de 
deelnemer WA verzekerd is. 
  


