Algemene voorwaarden
Verwerking van je aanmelding voor een training of coaching
Je meldt je aan door het contactformulier op de website in te vullen, een e-mail
te sturen naar info@mindfulnessbegintbijjezelf.nl of telefonisch contact op te
nemen met mij (Ella Witzier) op 06-14654516.

Na aanmelding neem ik contact met je op voor een (telefonisch)
kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse
verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel jijzelf als ik kunnen na dit
gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan.

Wanneer we allebei het eens zijn over het volgen van de training of coaching
sessies, dan ontvang je (als deelnemer aan de training of als coachee) de
definitieve bevestiging van je aanmelding en de factuur. Na ontvangst van de
betaling van de factuur is je aanmelding definitief.

Annulering
Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende
annuleringsregeling:
•
•
•

Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van een training wordt €
35,- in rekening gebracht.
Bij annulering tussen vier weken tot een week voor startdatum van een
training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij annulering binnen een week voor startdatum van een training is geen
restitutie mogelijk.

Bij coaching geldt een annuleringstermijn van minimaal 24 uur voor de afspraak.
Coaching sessies die niet 24 uur van te voren zijn geannuleerd, worden volledig
in rekening gebracht.

Kosten en materiaal
Het cursusgeld en de BTW staat vermeld bij iedere training op de website.
Cursusmateriaal is inbegrepen. Voor deelnemers met beperkte draagkracht is
reductie bespreekbaar met de trainer.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Via deze link (https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness) kom je op de
website van de Zorgwijzer met informatie over de vergoeding van een
mindfulness training bij verschillende zorgverzekeraars. Deze overzichtspagina
wordt elk jaar bijgewerkt, zodat je altijd actuele vergoedingen ziet. Ik raad je
aan om zelf ook contact op te nemen met je zorgverzekeraar, om er zeker van te
zijn dat je op de hoogte bent van de juiste vergoedingsvoorwaarden. Ik (Ella
Witzier) voldoe aan de kwaliteitseisen die door een zorgverzekeraar gesteld
worden aan een mindfulness trainer.

Vertrouwelijkheid
Alle persoonlijke informatie behandel ik vertrouwelijk. De door jou ingestuurde
persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het
kennismakingsgesprek gebruik ik alleen voor administratieve doeleinden. Geen
enkele gegevens worden gedeeld met derden. Ook verwacht ik van je als
deelnemer aan een groepstraining dat je dein de training besproken persoonlijke
informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelt en niet met derden
deelt.

Disclaimer
De deelnemer of de coachee is altijd zelf verantwoordelijk voor:
•
•
•

de keuze voor het meedoen aan een training of een coaching
de manier van meedoen aan de oefeningen tijdens de training of coaching
eventuele consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid

Dientengevolge kan hij/zij mij (Ella Witzier) als de trainer of coach zijnde niet
aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het
beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training of coaching draagt de
deelnemer of coachee zelf de verantwoordelijkheid.

Verdere informatie
Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij (Ella Witzier) op
via info@mindfulnessbegintbijjezelf.nl of 06-14654516.

