VOORWAARDEN CYCLUS MANNENGROEP MANIFEST

1

UITVOERING VAN DE OPDRACHT:

1.1 De begeleiders van de cyclus zijn gerechtigd bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 6
deelnemers) de cyclus af te gelasten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of
kosten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen
vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.
1.2 De begeleiders van de cyclus zullen de door hen te verrichten werkzaamheden naar beste
inzicht, deskundigheid en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel
vakmanschap uitvoeren.
1.3 Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake een inspanningsverplichting – geen
resultaatverplichting – aan de zijde van de begeleiders van de cyclus.

2

BETALING:

2.1 Tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen geschiedt facturering per
onmiddellijke ingang na inschrijving en ondertekening van de overeenkomst door de
deelnemer.
2.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door de begeleider van de cyclus anders is aangegeven,
dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de
hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van de deelnemer niet
op.

3

HONORARIUM:

3.1 De tarieven en prijzen van de cyclus zijn inclusief BTW.
3.2 De tarieven en prijzen van de cyclus zijn exclusief andere heffingen welke vanuit
overheidswege kunnen worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de workshop
te maken onvoorziene kosten.
3.3 Indien de deelnemer niet BTW-plichtig is, hebben de begeleiders toch het recht BTW in
rekening te brengen.
3.4 Tenzij anders overeengekomen in het tarief van de cyclus inbegrepen: kosten administratie
werkzaamheden, telefoonkosten, reiskosten, locatiekosten, cateringkosten.

4

VOORWAARDEN VOOR ANNULERING:

4.1 De deelnemer aan de cyclus heeft het recht deelname aan cyclus te annuleren per mail. Als
annuleringsdatum geldt de datum waarop de mail is verstuurd.
4.2 Na totstandkoming van de overeenkomst voor deelname aan de cyclus zal, bij annulering
vóór de inwerkingtreding van de annuleringstermijnen als bedoeld bij 4.3, 4.4 en 4.5 een
bedrag van €25,- (excl. BTW) aan administratieve vergoeding in rekening worden gebracht

4.3 Als u uw inschrijving tot 1 maand voor aanvang annuleert, wordt 50% van het factuurbedrag
in rekening gebracht.
4.4 Als u uw inschrijving tot 2 weken voor aanvang annuleert, wordt 75% van het factuurbedrag
in rekening gebracht.
4.5 Als u uw inschrijving minder dan 1 week voor aanvang annuleert, dient u het volledige
factuurbedrag te voldoen.
4.6 Mocht u niet kunnen of willen deelnemen aan de cyclus dan kunt u vrijgesteld worden van
de hierboven van punt 4.3 t/m 4.5 aangegeven betalingsverplichtingen. Om voor vrijstelling
in aanmerking te komen, of om het door u reeds betaalde bedrag gerestitueerd te krijgen,
dient u een andere deelnemer te vinden die uw plaatst volledig overneemt.

5

EIGEN RISICO:

5.1 Mannengroep Manifest werkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en de veiligheid van
de deelnemers en begeleiders staat voorop. Deelname aan onze workshops geschiedt echter
geheel op eigen risico. Mannengroep Manifest aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid
voor eventuele schade van welke aard dan ook en voor eventuele gevolgen van enig
opgedaan letsel en/of schade tijdens deelname aan de samenkomsten.
5.2 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van het programma
van de cyclus, dienen de begeleiders en/of de deelnemer(s) aan dergelijke activiteiten zelf te
beoordelen wat mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid en/of zijn fysieke
gesteldheid en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke
activiteiten. Dientengevolge kan hij / kunnen zij de begeleiders niet aansprakelijk stellen
voor enige schade als gevolg hiervan.

Ik ga akkoord met voorwaarden die zijn gesteld voor de cyclus opgesteld door de begeleiders van
Mannengroep MANifest.

Naam:

Akkoord

niet akkoord

