Betalings- annuleringsvoorwaarden
Inschrijving
 Inschrijving heeft plaats gevonden na invulling van het inschrijfformulier op de website.
Invulling houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het
moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging
van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
Oergezonde mond zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging
van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende de cursus en
de locatie;
 De kosten van catering zijn te allen tijde inclusief;
 De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.
Betaalvoorwaarden
 Betaling voor de workshop dient binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur bijgeschreven te
zijn op ABN rekening NL34ABNA0404131824 ten name van Yvital Lifestyle te Woudrichem,
doch uiterlijk één dag voor aanvang van de cursus;
 Bij wanbetaling zal na een tweede aanmaning de incassering in handen van een incassobureau
worden gegeven.
 Bij wanbetaling heeft Oergezonde mond het recht om de certificering in te trekken.
Annulering
 Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk of via email. De afnemer kan de aangeschafte dienst,
tot 21 dagen voor aanvang van de cursus nog kosteloos annuleren, zolang de levering van de
dienst nog niet gestart is. Daarna kan er door de afnemer niet meer geannuleerd worden en is
restitutie niet mogelijk. De betalingsverplichting blijft dus van kracht.
 Bij verhindering van afnemer kan gekeken worden of een ander persoon dan de oorspronkelijk
ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan
worden aangewezen. Indien dit lukt zullen er € 10 aan administratiekosten in rekening worden
gebracht.
 Oergezonde mond kan de dienst tot 14 dagen voor aanvang annuleren. Het bedrag zal binnen 30
dagen worden teruggestort.
 Bij annulering uiterlijk tot 10 dagen vóór aanvang van de workshop zijn € 35 inschrijving- en
administratiekosten verschuldigd. Daarna bedragen de kosten 50% van het cursusbedrag. Bij
annulering korter dan 3 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de training, is het
gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering.
Intellectueel eigendom
Het intellectuele eigendom van het cursusmateriaal is van en blijft bij Oergezonde mond en wordt
niet overgedragen. Het materiaal is op naam van de Afnemer verstrekt en mag niet worden
overgedragen. Men mag het materiaal op geen enkele wijze vermenigvuldigen of verspreiden.
Tijdens de lessen mag geluid en beeld niet worden vastgelegd door Afnemer. Oergezonde mond
behoudt zich het recht voor om beeld en geluid vast te leggen met als doel, de verbetering en
promotie van de opleidingen.
Aansprakelijkheid
Oergezonde mond kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel zoekraken
of beschadigen van eigendommen van cursist, voor het blesseren van Afnemer of het annuleren van
een dienst. De Afnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
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