Le haut des champs
58370 Villapourçon
Departement Nièvre
France
info@deherboriste.com
www.deherboriste.com
0031 (0) 6 4200 50 18
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DE INSCHRIJF- & BETALINGSVOORWAARDEN
TIJDELIJKE MAATREGELING i.v.m. COVID 19

Voorlopig geldt voor elke workshop/cursus dat je binnen 48 uur voor aanvang je
deelname moet afzeggen als je symptomen hebt die gerelateerd zijn aan COVID
19 . Je krijgt na je afmelding een voucher ter hoogte van de waarde van
het betaalde deelnamebedrag. Deze voucher kan je gebruiken voor een
volgende workshop / cursus of voor het kopen van kruidenproducten.
Als de workshop/cursus wordt afgelast, krijg je het betaalde deelnamebedrag
volledig terug of je mag ook het gehele deelnamebedrag doorschuiven naar een
volgende workshop/cursus.
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VOORWAARDEN LOSSE WORKSHOPS/CURSUSSEN
BETALING
• Bij alle workshops en cursussen dien je de helft van het bedrag als
aanbetaling over te maken.
• Vanzelfsprekend mag je ook het gehele bedrag bij aanmelding over
maken. Pas na de (aan)betaling ben je echt ingeschreven!
• Doe je een aanbetaling, dan dien je de rest van het bedrag uiterlijk 2
weken voor de workshop te betalen.
• Voor workshops tot 100 euro mag je het resterende bedrag ook
contant voorafgaand aan de workshop / cursus ter plaatse betalen.

ANNULERING
• Als je jezelf afmeld tot 2 weken voor aanvang van de workshop/cursus;
dan krijg je de aanbetaling/ gehele bedrag teruggestort.
• Als je jezelf afmeld na dit termijn van 2 weken dan ben je mij de
aanbetaling verschuldigd. Het resterende bedrag krijg je terug in de
vorm van een voucher
• Bij afmelding binnen 48 uur ben je mij het gehele workshopbedrag
verschuldigd.
• Als de workshop/cursus door mij wordt afgelast, krijg je het betaalde
deelnamebedrag volledig terug of je mag ook
het gehele deelnamebedrag doorschuiven naar
een volgende workshop/cursus.
BETALINGSGEGEVENS
Credit Agricole: FR76 1480 6580 0072 0306 8583 101
(BIC) AGRIFRPP848 (op naam van Nataschja Derks)
Vermeld bij betaling naam, datum en cursus / workshop.
Na het overmaken van het bedrag is jouw plaats bevestigd.
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VOORWAARDEN MEERDAAGSE CURSUSSEN
ZONDER LOGIES
BETALING
• Bij een meerdaagse cursus zonder logies dien je de helft van het
cursusgeld als aanbetaling over te maken. Vanzelfsprekend mag je ook
het gehele bedrag bij aanmelding over maken.
• Pas na de (aan)betaling ben je echt ingeschreven!
• Doe je een aanbetaling, dan dien je de rest van het bedrag uiterlijk 3
weken voorafgaand aan de cursus te betalen.
•
•
•

•
•

ANNULERING
Als je jezelf afmeld tot 3 weken voor aanvang van de cursus; dan krijg
je de aanbetaling/ gehele bedrag teruggestort.
Als je jezelf afmeld na dit termijn van 3 weken, dan ben je mij de
aanbetaling verschuldigd. Het resterende bedrag krijg je van mij
teruggestort. OF
je kunt er ook voor kiezen het gehele cursusbedrag (indien volledig
betaald) door te schuiven naar een cursus van latere datum. Het
bedrag moet binnen 24 maanden en in één keer geheel worden
gebruikt. Je kunt een cursusbedrag slechts 1 keer en alleen in zijn
geheel doorschuiven. Zeg je dan weer af, dan vervalt het bedrag.
Bij een afmelding binnen 48 uur ben je mij het gehele cursusbedrag
verschuldigd.
Als de cursus door mij wordt afgelast dan krijg je het betaalde cursus
bedrag volledig terug of je mag ook het gehele
bedrag doorschuiven naar een volgende cursus.

BETALINGSGEGEVENS
Credit Agricole: FR76 1480 6580 0072 0306 8583 101
(BIC) AGRIFRPP848 (op naam van Nataschja Derks)
Vermeld bij betaling naam, datum en cursus / workshop.
Na het overmaken van het bedrag is jouw plaats bevestigd.
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VOORWAARDEN MEERDAAGSE CURSUSSEN
MET LOGIES
BETALING
• Bij een meerdaagse cursus met logies dien je de helft van het totale
bedrag (cursusgeld & logies) als aanbetaling over te maken.
Vanzelfsprekend mag je ook het gehele bedrag bij aanmelding over
maken.
• Pas na de (aan)betaling ben je echt ingeschreven en is er een
slaapplaats voor je gereserveerd!
• Doe je een aanbetaling, dan dien je de rest van het bedrag uiterlijk 3
weken voorafgaand aan de cursus te betalen.
ANNULERING
• Als je jezelf afmeld tot 3 weken voor aanvang van de cursus met logies
dan krijg je de aanbetaling/ gehele bedrag teruggestort.
• Als je jezelf afmeld na dit termijn van 3 weken dan ben je mij het de
helft van het totale bedrag (cursus & logies) verschuldigd. Het
resterende bedrag krijg je teruggestort. OF
• je kunt er ook voor kiezen het gehele bedrag (cursus & logies) door te
schuiven naar een workshop / cursus van latere datum. Het bedrag
moet binnen 24 maanden en in één keer geheel worden gebruikt. Je
kunt een cursusbedrag slechts 1 keer en alleen in zijn geheel
doorschuiven. Zeg je dan weer af, dan vervalt het bedrag.
• Bij afmelding binnen 48 uur ben je mij het gehele cursusbedrag en
kosten logies verschuldigd.
• Als de cursus door mij wordt afgelast, krijg je het
betaalde deelnamebedrag & kosten logies volledig
terug of je mag ook het gehele deelnamebedrag
doorschuiven naar een volgende workshop/cursus.
BETALINGSGEGEVENS
Credit Agricole: FR76 1480 6580 0072 0306 8583 101
(BIC) AGRIFRPP848 (op naam van Nataschja Derks)
Vermeld bij betaling naam, datum en cursus / workshop.
Na het overmaken van het bedrag is jouw plaats bevestigd.
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ALGEMEEN
Als je zonder afzegging niet verschijnt op een cursus/ workshop dan is er geen
restitutie, geen doorschuiven van enig deel van het cursusbedrag mogelijk en
ben je de volledige betaling van de cursus/workshop en eventuele logies
verplicht.
KRUIDENATELIER DE HERBORISTE behoudt te
allen tijde het recht om een workshop of cursus
te annuleren vanwege onvoldoende
aanmeldingen of bij ziekte van de
workshopgever(s). Er vindt dan volledige
restitutie plaats van de aanbetaling of het
betaalde deelnamebedrag. Voor eventuele
geleden schade op welke manier dan ook, als
gevolg van annulering van mijn kant, vindt geen
compensatie plaats.
NB: Wanneer je annuleert en je gebruik wilt
maken van de mogelijkheid deel te nemen aan
een andere workshops / cursus boeken, mail mij
dan altijd persoonlijk op info@deherboriste.com

VOORWAARDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen dan zet ik je op een wachtlijst.
Als iemand zich afmeld voor een cursus/workshop, is die plaats voor de
eerste op de wachtlijst.
Bij de inschrijvingen geldt de betalingsdatum als de datum van inschrijving.
Aanmelden kan tot een week voor aanvang van een workshop of cursus.
Een workshop of cursus gaat van start bij minimaal vier deelnemers.
Eén week voor aanvang maak ik kenbaar of een workshop of cursus doorgaat
Als een w-shops of cursus niet doorgaat, stort ik het bedrag terug.
Ziekte of een andere manier van verhinderd zijn is in principe geen rede voor
restitutie van het bedrag.
Wel is het mogelijk om eventueel een andere workshop te volgen of het
betaalde bedrag om te zetten in een tegoedbon.

Als laatste wil ik je hartelijk danken voor je interesse en deelname.
Ik ben ervan overtuigd dat je geïnspireerd gaat raken.
Omdat de natuur onze oorsprong is.
Nataschja
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