MARTIN REUL
PSYCHOSOCIALE PRAKTIJK, COUNSELING, COACHING EN ONTWIKKELING OP SPIRITUALISTISCHE GRONDSLAG.

Algemene Voorwaarden
Martin Reul
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het leveren van diensten,
goederen en het verrichten van werkzaamheden tussen Martin Reul nader te noemen Reul en zijn
wederpartijen. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Annulering
Annulering door de wederpartij kan tot 60 dagen voor aanvang van de dienst onder aftrek van het
verschuldigde inschrijfgeld, cursusgeld of overeengekomen trajectprijs. Tussen uitvoeringsdatum wordt
door Reul 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering door de wederpartij 30
dagen voor uitvoeringsdatum wordt door Reul 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Artikel 3.
Inschrijvingen voor zelfontwikkelingsgroepen, cursussen of het volgen van de door Reul aangeboden
trajecten zijn niet herroepbaar en gelden voor de gehele cursus, ontwikkelingsgroep of het traject.
Restitutie van het cursusgeld of traject betaling is in beginsel niet mogelijk. Alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen kan schriftelijk restitutie bij Reul worden aangevraagd. Bij restitutie wordt in ieder geval
€ 200,00 administratiekosten in rekening gebracht en voor het aangaan van de door Reul aangeboden
trajecten bestaat een geldigheidsduur van 1 jaar.
1. het volgen van cursussen, zelfontwikkelingsgroepen of een van de trajecten die Reul aanbiedt
is op geheel vrijwillige basis en geheel voor eigen risico.
2. Deelnemers met een zwakke gezondheid wordt afgeraden om actief aan risicovolle onderdelen
deel te nemen.
3. Aanspraak op vergoeding van medische verzorging en materiële schade is uitgesloten.
4. Mocht wederpartij om welke reden dan ook niet kunnen deelnemen aan een cursus,
zelfontwikkelingsgroep of een van de trajecten die Reul aanbiedt, bestaat er geen recht op
teruggave van een reeds betaalde vergoeding aan Reul. Ook afspraken dienen door wederpartij
minimaal 1 werkdag voor de gemaakte afspraak te worden geannuleerd of verplaatst
om te voorkomen dat Reul overgaat tot doorberekenen wegens gereserveerde tijd.
Mocht wederpartij niet meer kunnen of willen deelnemen aan persoonlijke traject sessies,
cursussen of ontwikkelingsgroepen dan zijn deze niet overdraagbaar aan derden. Deelnemers
aan zelfontwikkelingsgroepen, cursussen of trajecten dienen zich te verzekeren door middel
van een reis, annuleringsverzekering of een andere financiële dekking. Reul draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor kosten en of geleden schade door wederpartij.

Artikel 4.
Op elke overeenkomst tussen Reul en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5.
Uitsluitingclausule, ondanks alle zorg besteed aan lessen en uitgaven , sluit Reul elke vorm van
aansprakelijkheid uit, die zou kunnen voortkomen, of die met deze lessen en lesuitgaven in verband kan
worden gebracht.
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