
Voorwaarden Body & Mind Care online van 4 Mei - 11 juli 2020

	 •	 Voor aanvang van de Lessen betaal je het bedrag van het blok via de website. Na 
je aanmelding, graag je naam, adres, mail en telefoonnummer naar 
info@zijnenschijn.nl, dan ontvang je daarna de factuur.	 


   •	 Na aanmelding en betaling nodig ik je uit voor de besloten Facebook groep. Hier 
kom ik 1 keer per week via FB live bij aanwezig. Je kan hier dan via chat eventueel 
nog even iets melden en dan lekker de les volgen vanuit je eigen plek.


	 •	 De lessen worden opgenomen en blijven een week lang staan in de groep. Daarna 
komt de nieuwe les een week in de groep te staan en zo gaan we 10 weken door.


	 •	 Mocht je niet doorgaan met de lessen door omstandigheden (sterfgeval, ziekte of 
blessure) kan er geen geld terug gestort worden, in overleg kunnen we eventueel 
kijken naar andere mogelijkheden.


	 •	 Het bedrag is inclusief BTW.

	 •	 Het is een try out tot 11 juli dus ik hoor graag je feedback.

	 •	 Luister goed naar je eigen lichaam, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen 

grenzen en lichaam. Ontdek wat jouw lichaam kan in het moment en respecteer 
haar grenzen. Als je vragen hebt stel ze vooral in de chat of via whatsapp en blijf 
communiceren met mij en jezelf natuurlijk.


	 •	 Het deelnemen aan de lessen is voor eigen risico. Bij twijfel aan je gezondheid 
 adviseer ik je om een huisarts of specialist te raadplegen.


	 •	 Wanneer ik door onvoorziene omstandigheden niet kan, zal ik zoeken naar een 
ander moment om online te gaan.


•	        Wat kan je hier allemaal uithalen voor jezelf, ga je deze reis aan met jezelf en met 
de rest van de deelnemers? Alles is energie en we zijn met zijn allen ook een 
bijdrage aan elkaar. Neem waar, weet, ben, en ontvang. Geniet er vooral van!


mailto:info@zijnenschijn.nl


Voorwaarden Body & Mind Care offline vanaf januari 2019:

	 •	 Voor aanvang van de Lessen betaal je het bedrag voor het blok dat je kiest waar je 
na aanmelding (graag met naam en adres via mail info@zijnenschijn.nl) via de mail 
een factuur van krijgt. Na betaling ben je verzekerd van je plek.


	 •	 Losse lessen kunnen meegedaan worden voor 15,00 mits er plek is. Mensen die 
een blok hebben gekocht gaan voor. 


	 •	 In een blok kunnen eventueel lessen ingehaald worden op een andere dag mits er 
lessen zijn en mits er plek is, dit is dus geen garantie.


	 •	 In de schoolvakanties van het zuiden zijn er geen lessen.

	 •	 Mocht je niet doorgaan met de lessen door omstandigheden (sterfgeval, ziekte of 

blessure) kan er geen geld terug gestort worden, in overleg kunnen we eventueel 
bekijken wat er nog meer mogelijk is.


	 •	 Bedragen zijn inclusief BTW.

	 •	 Voor losse lessen kan je je aanmelden via WhatsApp op 0624562937

	 •	 Deelnemers van de blokken graag ook via WhatsApp afmelden.

	 •	 Luister goed naar je eigen lichaam, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen 

grenzen en lichaam. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij mij. Als je vragen hebt stel 
ze vooral en blijf communiceren met mij en jezelf natuurlijk.


	 •	 Het deelnemen aan de lessen is voor eigen risico. Bij twijfel aan je gezondheid 
adviseer ik je om een huisarts of specialist te raadplegen.


	 •	 Wanneer ik door onvoorziene omstandigheden niet kan, zal ik zoeken naar een 
oplossing.



