Algemene voorwaarden voor de diensten die door People on the Move worden
aangeboden.

Hoe schrijf je in voor een opleiding?
Bij voorkeur schrijf je je in via de website : lindahoeben.be
Ofwel kan je ook mailen naar Linda.hoeben@forpeopleonthemove.eu
Ofwel neem je telefonisch contact via volgend telefoonnummer: +32
474 92 08 77.
Je bent definietief ingeschreven vanaf het moment dat je jouw
factuur betaalt hebt.
Bevestiging van jouw boeking voor een opleiding:
Je betalingsbewijs is de bevestiging van jouw inschrijving.
Betaling:
Betaling doe je door een bank overschrijving naar: Linda Hoeben For People on the Move
Rommersom 1A
3320 Hoegaarden
Belgium
IBANcode:
Vermeld aub het factuurnummer bij elke betaling
Alle trainingen zijn onderworpen aan de BTW wetgeving.

In de inschrijvingsgelden is een kleine versnapering, koffie en thee
tijdens de pauzes inbegrepen. Lunch is in principe niet inbegrepen,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Bij wanbetaling krijgt U van ons twee keer een herinnering. Indien U
dan nog niet betaalt, zullen wij een incassobureau inschakelen.
De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 150 Euro
dossierkosten en 16 % van het verschuldigde bedrag. Deze kosten
zullen aan U worden doorgerekend.
Afzegging:
Als je ons minstens 30 dagen op voorhand schriftelijk laat weten dat je
niet zal deelnemen, krijg je het inschrijvingsgeld volledig terug, met
uitzondering van een administratieve kost van 20 % van het
inschrijvingsgeld (excl 21 % BTW).
Als je minder dan 30 dagen op voorhand laat weten dat je niet zal
deelnemen, blijf je het volledige gefactureerde bedrag aan ons
verschuldigd.
Het staat je vrij om een vervanger te zoeken en daar zelf een regeling
mee te vinden. Jij blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling
van de factuur.
Wij willen graag minstens 48 uur op voorhand weten wie in jouw
plaats zal deelnemen.
Annulering door For People on the Move:
Bij onvoorziene omstandigheden behoudt People on the Move zich
het recht voor om alle programma’s te annuleren.
We doen onze uiterste best om de deelnemers daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte te brengen.
In dat geval betalen wij de cursusgelden volledig terug. We komen
echter niet tussen in andere kosten die mogelijks door de annulering
werden veroorzaakt.

Hoe maak je een afspraak voor een individuele supervisie,
coaching of therapiesessie?
Je mailt naar Linda.hoeben@forpeopleonthemove.eu
Ofwel neem je telefonisch contact via volgend telefoonnummer: +32
474 92 08 77.
Vervolgens ontvang je van ons een email met de afspraken ivm het
tijdstip en de duur van het gesprek. In die mail vermelden wij ook de
prijs van het gesprek.
In principe wordt een sessie cash betaald op het einde van het gesprek
en ontvang je meteen een bewijs van betaling.
Op verzoek, maken wij uiteraard graag een factuur.
Gelieve in dat geval ons de nodige facturatie gegevens te mailen
voordat de afspraak doorgaat zodat de factuur tijdig kan worden
klaargemaakt.
Als je de afspraak wil afzeggen, gelieve dat minimum 2 werkdagen op
voorhand te doen. Indien je het minder dan 2 werkdagen op voorhand
laat weten, zullen wij de sessie toch aanrekenen.

Jouw contactgegevens:
For People on the Move zal jouw contactgegevens gebruiken om je op
de hoogte te houden van de trainingen. Wij zullen ook jouw naam
opnemen in onze mailinglijst. Je ontvangt dan van ons op regelmatige
basis informatie over onze activiteiten. Van deze lijst kan je je altijd
uitschrijven.
We zullen nooit jouw contactgegevens doorgeven aan derden.
Copyright:
De inhoud van de cursus en het gedrukte cursus materiaal blijven het
intellectuele eigendom van Linda Hoeben - For People on the Move.

Overmacht:
For People on the Move kan niet aansprakelijk gehouden worden voor
het niet (of niet tijdig en correct) nakomen van bovenstaande
afspraken indien dit het gevolg is van overmacht, die redelijkerwijze
niet door ons konden worden voorkomen.
Aansprakelijkheid:
For People on the Move aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
manier waarop deelnemers het materiaal en zienswijzen die tijdens de
trainingen worden aangereikt, gebruiken.
De deelnemer aanvaardt dat het een eigen verantwoordelijkheid is om
na te gaan of de training aangepast is aan de behoefte en competenties
van de deelnemer,
Wijziging:
Deze overeenkomst kan enkel gewijzigd worden indien de beide
partijen hier een schriftelijke overeenkomst voor ondertekenen.

