
Algemene voorwaarden meditaties en wandeling Stiltecentrum Levend Licht 

Algemene voorwaarden  

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Stiltecentrum 

Levend Licht afsluit. Voordat je je opgeeft voor een bijeenkomst is het belangrijk om deze goed door te 

lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

 

1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen en overeenkomsten met 

leden of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, meditaties, wandelingen en coaching. 

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, meditatie, wandeling, of 

coaching komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier via de website en het 

verstrekken van een bewijs van inschrijving door Stiltecentrum Levend Licht. 

 

2: Inschrijvingen 

2.1 Alle bijeenkomsten worden gehouden bij voldoende inschrijvingen. 

2.2 Stiltecentrum Levend Licht behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. 

2.3 Na inschrijving ontvangt je via de mail een ontvangstbevestiging die je inschrijving definitief maakt. 

Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Met het inschrijven verplicht 

je je ook mee te willen doen aan de meditatie of bijeenkomst waarvoor je je hebt ingeschreven. 

2.4 Als een bijeenkomst vol zit, kunt je ons mailen om je op te geven voor de reservelijst. Vermeld 

daarbij je volledige naam, emailadres en telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen dan nemen 

wij zo snel mogelijk contact met je op.  

2.5  Door de aanmelding verklaar je dat je akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

3. Afmelden door de deelnemer 

3.1 Afmelden kan door een email te sturen naar stiltecentrumlevendlicht@gmail.com. 

3.2 Afmelding voor een bijeenkomst: Je kunt kosteloos annuleren. 

3.3 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging 

is overdraagbaar, maar geef dit van te voren wel door aan ons. 

 

4. Annulering/verplaatsing door Stiltecentrum Levend Licht 

4.1 Stiltecentrum Levend Licht is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden bijeenkomst 

te annuleren.  

4.2 Stiltecentrum Levend Licht is gerechtigd de datum van een bijeenkomst te wijzigen. De cursist 

wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail. 

 

5: Betaling 

5.1 De deelnemer dient voor aanvang van de workshop de onkostenbijdrage betaald te hebben, of 

deze op de dag zelf te betalen, tenzij anders is overeengekomen met Stiltecentrum Levend Licht. 

 

6: Klachten 

6.1 Heb je een klacht over een bijeenkomst? Neem dan contact op met Stiltecentrum Levend Licht en 



wij zullen ons best doen om je probleem op te lossen. 

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de onkostenbijdrage, tenzij anders 

afgesproken met Stiltecentrum Levend Licht. 

 

7: Aansprakelijkheid 

7.1 Stiltecentrum Levend Licht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan 

eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de 

bijeenkomsten. 

7.2 Stiltecentrum Levend Licht is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal 

eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om een goede (aansprakelijkheids-, sport- en/ 

of Persoonlijke Ongevallenverzekering)verzekering af te sluiten en passende kleding te dragen. 

7.3 Stiltecentrum Levend Licht aanvaard geen aansprakelijkheid voor veranderingen, problemen, letsel 

of schade op het gebied van psychische of geestelijke gezondheid door het bijwonen van de 

meditaties of wandelingen.  

7.4 De inspiratie en adviezen die worden gegeven nooit als vervanging van het advies van huisarts. 

7.5 Deelname is geheel op eigen risico. Mocht je onder toezicht staan, in behandeling zijn of 

psychische klachten hebben, overleg dan met je arts of hulpverlener of onze bijeenkomsten geschikt 

en passend zijn binnen je huidige persoonlijke traject. De meditaties en wandelingen die wij aanbieden 

zijn niet bedoeld als therapie. 

 

8: Geheimhouding 

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en 

mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of 

openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een bijeenkomst is niet 

toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals 

hiervoor bedoeld aan Stiltecentrum Levend Licht toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of 

in gebruik te geven. 

8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die 

zij van leden tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de leden en deelnemers het 

vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

 

9: Overig 

9.1 Stiltecentrum Levend Licht behoudt zich altijd het recht om bijeenkomsten inhoudelijk te 

veranderen en/of prijzen te wijzigen. 

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van 

de deelnemer. 

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een bijeenkomst, dan hebben wij het recht om deze 

persoon te verwijderen uit de groep, en te weigeren voor volgende bijeenkomsten. De deelnemer 

krijgt hierbij het betaalde geld niet terug. 

  

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Stiltecentrum Levend Licht 

  

 



 


