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Algemene Voorwaarden
Workshop Systemisch Opstellingenwerk
Aanmelding vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het volledig invullen van het aanmeldformulier op
de website en betaling van het verschuldigde bedrag. Na ontvangst van het deelnameformulier
en betaling ontvang je een automatische bevestiging. In de week voorafgaand aan de workshop
ontvang je per e-mail een definitieve bevestiging van deelname met daarin aanvullende
gegevens m.b.t. de workshop.
Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van aanmelding en betaling.
Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
Na inschrijving ben je tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop gerechtigd de
inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient te gebeuren d.m.v. een e-mailbericht.
Je ontvangt dan een e-mailbericht met daarin bevestiging van de annulering. Telefonische
annuleringen worden niet als geldig aangemerkt.
Bij annulering van inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop zijn de volledige
deelnamekosten verschuldigd, ongeacht de reden van afmelding.
In enkele gevallen van dringende, onvoorziene omstandigheden als gevolg van overmacht, zoals
ERNSTIGE ziekte en plotseling overlijden van naasten, kan er in overleg een passende
uitzondering op de annuleringsregeling gemaakt worden.
Wanneer door dringende, onvoorziene omstandigheden de workshop niet door kan gaan, wordt
de workshop naar een andere datum verplaatst. Het is dan niet mogelijk restitutie van de
deelnamekosten te verkrijgen.
Bij over intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum.
Je ontvangt dan bevestiging van plaatsing op de wachtlijst.
Deelnemers dragen te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en
psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende- of vervolg begeleiding of therapie.

Aanvullende Algemene Voorwaarden
Workshop Systemisch Opstellingenwerk vergoeding uit het Donatiefonds
Het donatiefonds kan gebruikt worden voor cliënten die een uitkering hebben of in de
schuldhulpsanering zitten. Voor alle anderen gevallen dient er overleg met de praktijk plaats te
vinden.
Het is raadzaam de factuur in te dienen bij de ziektekostenverzekeraar.

In het geval van vergoeding door de ziektekostenverzekeraar vertrouw ik er op dat de
deelnemer het volledig vergoedde bedrag terug stort in het donatiefonds zodat er zoveel
mogelijk mensen geholpen kunnen worden vanuit dit donatiefonds: NL66 INGB 0748633774
t.n.v. Avital Elbaz te Amsterdam o.v.v. donatie Systemisch Opstellingenwerk.
Het donatie fonds kan alleen gebruikt worden voor een daadwerkelijke opstelling. Kosteloos
afmelden kan tot 14 dagen voor de workshop. Daarna, indien je zonder geldige reden afmeldt,
(zie algemene voorwaarden) ben je het volledige bedrag verschuldigd.
Indien er in de toekomst wel toereikende financiële draagkracht is wordt een donatie zeer op
prijs gesteld.

