Algemene voorwaarden voor de workshop OPKOMEN VOOR MEZELF

Drs. P.M.H. van Kessel, gz-psycholoog, verzorgt het leren opkomen voor jezelf in de vorm van een
tweedaagse workshop.
In deze workshop leert men beter voor zichzelf op te komen door inzicht te krijgen in de tactieken van
een dominante ander en effectief door te vragen, te reageren.
De kosten staan vermeld op www.opkomen voor mezelf.nl link Data en locatie. Genoemd bedrag is
exclusief BTW en inclusief lunch en het workshopmateriaal. Indien gewenst kan de workshop worden
afgerond met een bewijs van deelname. Daarvoor is het verplicht beide dagen gevolgd te hebben.
Wijze van betaling
Voorafgaand aan de workshop wordt een factuur toegestuurd met het verzoek deze binnen 14 dagen
te betalen.
Annulering
De aanmelding kan tot twee weken voor de aanvang van de betreffende workshop worden
geannuleerd. Er wordt dan 10 % van de kosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt
teruggestort. Annulering korter dan twee weken voor aanvang van de workshop is niet mogelijk met
terugstorting van het reeds betaalde geld.
Uitschrijving
Bij uitschrijving gedurende de workshop wordt geen restitutie van het reeds betaalde geld verleend.
Aantal deelnemers
Er kunnen minimaal 6 en maximaal 10 cursisten per groep deelnemen. Bij onvoldoende belangstelling
wordt de workshop uitgesteld. Degenen die zich hebben ingeschreven krijgen hiervan tijdig bericht
(niet later dan 7 dagen voor aanvang van de workshop) en het reeds betaalde geld wordt desgewenst
teruggestort.
Vertrouwelijkheid
Er wordt vertrouwelijk met de informatie van de deelnemers omgegaan. Dit wordt ook van de
deelnemers verwacht.
Aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname aan de workshop ligt volledig bij de
deelnemer.
Intellectueel eigendom
Het auteursrecht van het cursusmateriaal (inhoud van de map en materiaal dat eventueel wordt
uitgereikt tijdens de lessen) berust bij Paulien van Kessel tenzij een andere auteurrechthebbende op
het werk zelf is aangegeven.
Niets van het uitgereikte workshopmateriaal mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder
schriftelijke toestemming van Paulien van Kessel.
Eigendomsrecht van het cursusmateriaal
Van het uitgereikte workshopmateriaal berust het eigendomsrecht bij de deelnemer.

www.opkomenvoormezelf.nl

