Algemene Voorwaarden
Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Under The Appletree gehanteerde algemene voorwaarden, welke
zijn gepubliceerd op de website van Under The Appletree.
1.2 Deelnemer: degene die een door of bij Under The Appletree georganiseerde sessie, workshop, training
of retraite boekt, volgt c.q. wenst te volgen.
1.3 Under The Appletree, Sporkehout 28 Harfsen is geregistreerd in het handelsregister onder nummer
71975985.

De Overeenkomst

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Under The Appletree zich verbindt / zal verbinden om
werkzaamheden te verrichten, waaronder; sessies, workshops, trainingen, retraites en overige. Door
deelname aan een sessie, workshop, training of retraite verklaart de deelnemer zich akkoord met de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Under The Appletree kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene
voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

Aansprakelijkheid

3.1 Under The Appletree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of
blessures, verlies of schade, verband houdende met sessies, workshops, trainingen of retraites verzorgd
door Under The Appletree.
3.2 Under The Appletree heeft een gekwalificeerde docent en zorgt altijd voor sessies en workshops van
hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een sessie of workshop. Door
deelname aan een sessie, workshop, training of retraite verzorgd door Under The Appletree, aanvaardt de
deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.
Under The Appletree adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
l Consulteer een arts voordat je deelneemt als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond
bent, of indien je zwanger bent.
l Als je een blessure hebt, zwanger bent of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan
de betreffende docent vóór aanvang van de sessie, workshop,workshop of retraite.
l Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
l Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

Betaling

4.1 Een sessie, workshop, training of retreat moet vooruit, te weten voorafgaande aan de afspraak betaald
worden. Betaling kan geschieden via IDEAL, bankoverschrijving of TIKKIE.
4.2 Als de deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in
verzuim en is Under The Appletree gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke [handels] rente in
rekening te brengen.
4.3 Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Sessie/ Workshop/ Training Annulering

5.1 Under The Appletree behoudt zich het recht voor om een geplande sessie, workshop of training te
annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden
aan deelnemer.
5.2 Vierentwintig uur [24] voor de geplande sessie/workshop/training tijdstip kan de deelnemer zijn
inschrijving/afspraak kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan home@undertheappletree.nl
5.3 Indien de deelnemer zijn inschrijving/afspraak binnen vierentwintig uur [24] voor een geplande tijd
annuleert of de afspraak wordt vergeten dan wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Retraite Annulering

6.1 Annulering van deelname aan de geplande retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per email aan home@undertheappletree.nl
6.2 Tot 30 dagen voor de geplande retraite kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
6.3 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de retraite, wordt de
reeds betaalde retraite prijs niet terugbetaald. Wel wordt de mogelijkheid geboden om in overleg iemand
anders zijn of haar plaats te laten innemen.
6.4 Under The Appletree behoudt zich het recht voor de retraite te annuleren wegens onvoldoende
deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds betaalde retraite prijs terugbetaald

Privacy

7.1 Under The Appletree geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande
toestemming door aan derden.
7.2 In de privacyregeling staat welke gegevens door Under The Appletree worden verwerkt, voor welke
doeleinden Under The Appletree dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast
wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun
persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
8.2 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn, zullen (worden) onderworpen aan de bevoegde rechter in de woonplaats of omgeving van Under The
Appletree
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