
Algemene voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de via deze website aangeboden workshops 

Zhineng Qigong en de 5 elementenleer, hierna te noemen ‘het evenement’. 

2. De organisatie van het evenement ligt in handen van Annemiek Groen en Irene Sievers, hierna te 

noemen ‘de organisatie’. 

Contact gegevens: info@inbalansmetqi.nl 

3. Naast deze algemene voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden en het huishoudelijk 

reglement van Sansoma te Doorn van toepassing, de locatie waar het evenement wordt 

gehouden. 

4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die 

specifiek en schriftelijk door de organisatie zijn aanvaard. Een eventuele afwijking geldt alleen 

voor het betreffende geval en er kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. 

5. De deelnemer mag aan de workshops deelnemen indien het daartoe het op de 

website www.inbalansmetqi.nl vermelde inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft 

ingevuld, en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de kosten 

voor het evenement heeft voldaan. 

6. De kosten van de deelname aan het evenement dienen vooraf voldaan te worden. 

7. Bij onvoldoende deelnemers behoudt de organisatie zich het recht voor om het evenement te 

annuleren. De eventuele reeds voldane kosten worden in dat geval terugbetaald. 

8. Inschrijving voor het evenement is pas definitief als de betaling ervoor door de organisatie is 

ontvangen. 

9. De prijs van het evenement staat vermeld op de website. De organisatie is gerechtigd om het 

tarief te wijzigen. Elders vermelde tarieven of acties geven geen recht op korting. 

10. Indien en voor zover vereist is voor een goede uitvoering van het evenement, heeft de 

organisatie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De organisatie 

is, behoudens in het geval vanuit haar kant sprake is van opzet of grove schuld, niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. 

11. Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor 

enige vorm van schade, geleden voor verlies, zoekraken, diefstal en/of schade van eigendommen 

of enige vorm van letsel van lichamelijke aard. 

12. De organisatie vindt respect en zorg voor elkaar en de omgeving heel belangrijk. Gedurende je 

verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in 

overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en 

fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door de organisatie of locatie 

eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het evenement. Je bent in dit verband 

http://www.inbalansmetqi/


tevens verplicht de door ons, of door ons ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en 

instructies op te volgen. 

13. Het betreden van de locatie en het bijwonen van het evenement geschiedt door jou op eigen 

risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door 

jou. 

14. Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen schade van welke aard ook, 

die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke 

wijze ook door jou wordt veroorzaakt. 

15. In verband met de nieuwe AVG- wet worden de gegevens die je doorgeeft alleen voor 

communicatiedoeleinden over de workshops gebruikt.  
  
Bij inschrijving gaat je akkoord met de algemene voorwaarden en de wet op de 
Privacy zoals hierboven beschreven. 
De algemene voorwaarden van Sansoma kun je opvragen bij Sansoma zelf.  
 


