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=========================================================================================== 
Algemene voorwaarden LetLOVEshine! relatieAPK – Jonkhart & Ziel  
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Jonkhart & Ziel heeft ingeschreven voor het 
volgen van de Let LOVE shine! inspiratiedag. Op iedere cursus aangeboden door Jonkhart & Ziel zijn deze 
voorwaarden van toepassing. 
 
Artikel 2 - Aanmelding, inschrijving en plaatsing 
2.1 De cursist ontvangt tijdens de intake, voorafgaand aan de cursus, een intakeformulier. Het intakeformulier 
dient volledig ingevuld te worden geretourneerd. Inschrijving en plaatsing volgt na ontvangst van het ingevulde 
intakeformulier én de betaling van het volledige cursusbedrag. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de 
cursist een  bevestiging per email. 
 
2.2 Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet 
te plaatsen cursisten en ons geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden 
krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende cursus door ons een wachtlijst wordt 
bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de 
eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden. 
 
2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, zijn wij bevoegd 
om de betreffende cursus te annuleren, ook indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht 
zijn ontvangen. In dit geval zal het reeds betaalde cursusgeld door ons worden gerestitueerd binnen 7 
werkdagen. 
 
Artikel 3 – Cursusgeld 
3.1 Het cursusgeld wordt betaald door middel van het kopen van een ticket via ticketkantoor. De link hier naar 
toe is te vinden op de website. De plaats in de cursus is pas gegarandeerd op het moment dat de betaling 
ontvangen is.  
 
Artikel 4 – Cursus 
4.1 Op ons rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de cursus, zo goed mogelijk begeleiden van de 
cursist gedurende de tijden dat de cursus wordt gegeven.  
 
Artikel 5 – Aansprakelijkheid 
5.1 Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of 
derden toebehorende zaken verloren gaan. 
 
5.2 Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt, dan wel de 
lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist. 
 
5.3 De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten 
is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons gegeven instructies door deze cursist. De cursist 
dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt. 
 
Artikel 6 - Afmelding en annulering 
Annulering door cursist 
6.1 Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk aan ons doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan slechts plaatsvinden tot een maand voor 
aanvang van de cursus.  

 
6.2  Geschiedt de annulering tussen 1 maand en 7 dagen voorafgaand aan de cursus, dan krijgt de cursist 50% 
van het betaalde bedrag terug, óf de cursist krijgt een plaats in een volgende Let LOVE shine! inspiratiedag.  

 
6.3 Geschiedt de annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de cursus, dan krijgt de cursist een plaats in een 
volgende Let LOVE shine! inspiratiedag. 
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Annulering door Jonkhart & Ziel  
6.4 Jonkhart & Ziel behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel te annuleren. In dergelijke gevallen 
krijgt de cursist een plaats in een volgende Let LOVE shine! inspiratiedag, óf wordt het reeds betaalde bedrag 
volledig teruggestort op de rekening van de cursist. 
 
Artikel 7 - Auteursrechten 
7.1 Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze 
rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op 
enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen. 
 
Artikel 8 – Geheimhoudingsplicht 
8.1 De cursusleiders verplichten zich geen, vanwege de cursus verkregen, informatie van cursisten en te 
verstrekken aan derden. 
 
Artikel 9 -privacy 
9.1 Voor een goede begeleiding vragen wij je om informatie over jezelf, d.m.v. een intakeformulier. Wij gaan 
zorgvuldig om met deze gegevens, niemand anders dan wijzelf (cursusleidsters) heeft hier toegang toe.  
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van je gegevens (je naam en 
geboortedatum) wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur. 

 

  

 


