Inschrijvingsvoorwaarden

Zien in Duisternis
5-daagse retraite, Wellspring, Zuid-Eifel

Betaling, reservering en annulering
De betaling dient voor de start van de retraite te zijn overgemaakt op rekening van Wellspring (IBAN: BE30
7330 4521 9511 en BIC: KREDBEBB). Het reserveren van je plek gaat op basis van het tijdstip van betaling,
kortom hoe langer van tevoren betaald, hoe zekerder je deelname.
Wij behouden het recht een retraite te annuleren bij te weinig belangstelling, of bijzondere omstandigheden.
Indien de retraite niet plaats kan vinden, word je hiervan op de hoogte gebracht en wordt je betaling
teruggestort. Eén á twee weken voor aanvang ontvang je per mail een definitieve bevestiging en eventuele
aanvullende informatie.
Annulering door de deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang kostenloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken
voor aanvang, zal 50% van de cursus- of deelnamekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering korter
dan 4 weken voor aanvang zullen de volledige cursus- of deelnamekosten in rekening worden gebracht. Wel
kan je zelf voor een plaatsvervanger zorgen.

Veiligheid en aansprakelijkheid
Tijdens een groot gedeelte van deze retraite, die met de grootst mogelijke zorg is opgezet, draag je een
blinddoek. De begeleiders zullen gedurende het hele proces zorg dragen voor je veiligheid. Als deelnemer aan
onze activiteiten ben je verzekerd, maar daarnaast vragen we je om verantwoordelijkheid te dragen voor jouw
eigen aandeel.
Gedurende de volledige duur van het programma dien je de veiligheidsinstructies op te volgen van alle
begeleiders, en hun aanwijzingen te volgen. De organisator of begeleiders kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade die voortkomt uit het niet opvolgen van hun aanwijzingen en instructies.
Om deel te nemen dien je over een normale gezonde fysieke en mentale conditie te beschikken. Bij twijfel
hierover dien je jouw arts en/of de begeleiders te raadplegen. De organisator of begeleiders van de retraite
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die tijdens de retraite voortkomt uit onvoldoende
fysieke en/of mentale gezondheid.

www.Well-spring.eu

