INSCHRIJVINGS- en ANNULERINGSVOORWAARDEN
VOOR WORKSHOPS VAN INEKE VAN LINT
Gelieve jouw bijdrage voor de workshop over te schrijven op het rekeningnummer
BANK ING BELGIE BE07 3601 0886 9166 bic code BBRUBEBB
met vermelding van de titel van de workshop.
Een inschrijving is een wederzijds engagement. Een workshop is van onze kant uit een
engagement t.a.v. een locatie en accommodatie, en is ook een energie- en tijdsinvestering.
Om die redenen zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan inschrijving en annulatie.
Een inschrijving voor een workshop is pas geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Voor wie zich inschrijft voor een workshop gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 Bij annulering van een inschrijving betaalt de deelnemer altijd een administratieve
vergoeding van 30 € voor een workshop in België en 50 € voor een workshop in het
buitenland.
 De inschrijving kan kosteloos (met uitzondering van de voornoemde 30 of 50 €)
worden geannuleerd tot drie weken voor de aanvang van een workshop in België en
zes weken voor de aanvang van een workshop in het buitenland.
 Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd tijdens de drie, resp. zes weken voor de
aanvang van de workshop, wordt het bedrag niet teruggestort, wegens
organisatorische redenen.
 De annuleringskosten vervallen als de deelnemer een vervangende deelnemer weet
te regelen en deze nieuwe deelnemer de deelnameprijs betaalt vóór aanvang van de
workshop.
 Annuleren kan enkel schriftelijk via een e-mail naar ineke@enthousiasme.info.
 In het zeldzame geval dat een workshop om een of andere reden van onze kant uit
niet kan doorgaan, word je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal het
volledige bedrag dat je hebt betaald teruggestort worden.
 Voor een workshop in het buitenland moet je zelf je vliegticket reserveren. Dit kan
nooit door ons gereserveerd worden. We kunnen je wel helpen zoeken naar de juiste
vlucht, maar we kunnen niet boeken in jouw plaats.
 Indien een workshop in het buitenland niet kan doorgaan wordt het vliegticket nooit
door ons terugbetaald. Hetzelfde geldt voor het logement in een hotel. Als je op
zeker wilt spelen kan je best een flexibel ticket nemen, dat je eventueel kunt
terugbetaald krijgen door de vliegmaatschappij.
 In het zeldzame geval dat een workshop in het buitenland niet zou doorgaan kan je
natuurlijk ook gewoon op vakantie komen tijdens die periode.
 Je kunt ook wachten met het boeken van een vlucht tot je van ons groen licht krijgt
dat de workshop zeker doorgaat (vanaf 7 deelnemers).
Bij inschrijving aanvaard je automatisch de annuleringsvoorwaarden.

