
Zweiersdal Bijscholingen 

 

Opgave en annuleringsvoorwaarden 
• Opgave kan via de website www.zweiersdalbijscholingen.nl, telefonisch bij Abha 

Hontelez; 06 371 98 167, schriftelijk of door een e-mail bericht te sturen naar: 

info@zweiersdalbijscholingen.nl 

• De bijscholingen en specialisaties zijn uitsluitend toegankelijk voor yogadocenten. 

Uitzonderingen daarop worden bij het betreffende programma vermeld. Niet-

yogadocenten met veel ervaring kunnen eventueel deelnemen na overleg met Abha 

Hontelez. 

• Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je staat ingeschreven voor 

een activiteit krijg je hiervan per e-mail bericht.  

• Als een activiteit volgeboekt is nemen we contact met je op, in overleg kun je op de 

wachtlijst geplaatst worden. 

• Voor het voldoen van de kosten ontvang je, direct na de sluitingsdatum, een 

rekening. 

Annuleringsvoorwaarden bijscholingen 
Annuleren kan kostenloos tot aan de sluitingsdatum van inschrijving. Deze datum vind 

je onderaan de tekst van de betreffende bijscholing of specialisatie. Bij annulering op of ná 

deze datum worden de volledige kosten in rekening gebracht en ben je een 

betalingsverplichting aangegaan. Terugbetaling is dan niet mogelijk, ook niet bij het 

onderbreken van de activiteit, ongeacht de reden. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn 

deel te nemen, dan kun je, in overleg met Zweiersdal Bijscholingen, je laten vervangen door 

een andere persoon. 

Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een bijscholing of specialisatie niet 

doorgaan, dan krijg je daarvan direct na de sluitingsdatum van inschrijving bericht en vervalt 

de betalingsverplichting. 

Annuleringsvoorwaarden specialisaties 
Om voor jou en onszelf de nodige zekerheid in te bouwen hanteren we de volgende 

voorwaarden:  

 

Je inschrijving is pas definitief als we een aanbetaling van €100,= hebben ontvangen op 

rekening nummer KNAB NL 80 0259 6506 84 t.n.v. Zweiersdal-bijscholingen o.v.v. inschrijving 

betreffende…. (specialisatie waar jij voor gekozen hebt)  



Je kunt je overigens nog afmelden tot 10 weken vóór de sluitingsdatum van de specialisatie. 

Je bent dan géén cursusgeld verschuldigd maar de aanbetaling ontvang je niet terug. 

 

Bij een afmelding in de perioden van 10 weken vóór sluitingsdatum tot de sluitingsdatum 

ben je 50% van de cursuskosten verschuldigd.  

 

Bij afmelding ná de sluitingsdatum ben je de volledige cursuskosten verschuldigd. Bij 

afzegging gedurende de cursus wordt er geen cursusgeld geretourneerd.  

 

Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan dan ontvang je al je betalingen terug.  

Als we je aanbetaling hebben ontvangen betekent dat dat je met deze voorwaarden akkoord 

gaat. 

 

Januari 2020 

Abha Hontelez 

 


