Algemene voorwaarden Hanami4you
Deelname
Deelname aan de wandelingen/lessen of workshops van Hanami4you geschiedt volledig op
eigen risico. Op geen enkele wijze kan Hanami4you aansprakelijk gesteld worden voor
ongevallen en/of blessures of geestelijk schade die ontstaan is voor, tijdens of na deelname
aan de wandelingen/lessen of workshops van Hanami4you. Als deelnemer blijf je zelf
verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je eigen kunnen,
luister naar jouw lichaam en respecteer jouw lichaam. Hierdoor zullen je grenzen langzaam
opschuiven.
Gezondheid
Heb je klachten met betrekking tot je gezondheid of heb je twijfels of het verantwoord is om
deel te nemen aan de wandeltrajecten en/of lessen van Hanami4you, raadpleeg dan eerst je
huisarts of specialist. Aarzel niet aan te geven wanneer er klachten ontstaan en het
niet duidelijk is waar deze klachten vandaan komen. Meldt het even bij mij zodat ik
hier rekening mee kan houden. Meldt ook een (prille) zwangerschap.
Vragen
Zijn er vragen, inhoudelijk over de trajecten, lessen of workshops voel je vrij om ze te
stellen. Ik zal ze zeker naar vermogen beantwoorden.
Schade en/of verlies
Hanami4you is niet verantwoordelijk voor mogelijk schade en/of verlies van eigendommen
van de deelnemer.
Adviezen voor deelname
Draag lekker zittende kleding, neem een warm vestje, schone sokken, en een handdoek of
iets om op te zitten mee.
Annuleringsvoorwaarden
Tot 4 weken voor aanvang van een workshop of traject 25% van het totaal bedr ag.
Binnen 2 weken voor aanvang van de workshop of traject is er geen restitutie
meer mogelijk. Reeds ontvangen traject en/of lesgelden worden niet gerestitueerd.
Coaching/Yogalessen/Workshops: deze kunnen in overleg ingehaald worden indien er
uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd is.
Wandeltraject: dit is een aaneengesloten verdiepend traject. Heb je een wandeling gemist?
Dan is in overleg deelname aan een losse stilte wandeling mogelijk.
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