Algemene voorwaarden Maak mij wat wijs!
Toepassing
Indien je meedoet aan een van de aangeboden programma’s, workshops, evenementen
of een andere bestelling plaatst op www.maakmijwatwijs.nl ga je bij betaling akkoord
met deze algemene voorwaarden.
Prijzen/betaling
De inschrijving voor een training is definitief wanneer de deelnemer een betaling heeft
gedaan. Wanneer het mogelijk is om in termijnen te betalen, dan is de inschrijving
definitief bij betaling van de eerste termijn.
Betalen kan op 2 manieren:
1. Middels een iDeal betaling
2. Middels bank overschrijving naar de rekening van Maak mij wat wijs!
Wanneer de dienst in termijnen betaald kan worden, ontvang je hiervoor telkens een
aparte factuur. De betalingstermijn is 14 dagen.
Deelname of wijzigen van deelname
Deelname kan pas plaatsvinden wanneer het volledige cursusbedrag betaald is of de
eerste termijnbetaling is gedaan.
Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere groep, dan is dit in overleg
mogelijk. Dit is afhankelijk van beschikbare ruimte, dit wordt beoordeeld door Maak mij
wat wijs!.
Annuleren
In geval van 1 daagse trainingen kun je je laten vervangen door een collega
ondernemer, mits tijdig aan mij doorgegeven. Bij annulering vindt er geen retournering
van betaling plaats.
Tot 4 weken voor aanvang van de trainersopleiding SLiM kan deze schriftelijk of via de
mail geannuleerd worden. De aanbetaling (van €217,- euro) kan niet worden
geretourneerd. Wordt binnen 2 weken voor aanvang van de training geannuleerd, dan is
de deelnemer 50 % van het cursusgeld verschuldigd.
Bij verhindering binnen 8 dagen is 100% van het cursusgeld verschuldigd.
Indien je gedurende deelname aan een dienst door onvoorziene omstandigheden
uitvalt, zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt geen retournering
van betaling plaats.
Indien het door overmacht niet mogelijk is om de training door te laten gaan, zal er in
overleg altijd gezocht worden naar een vervangende mogelijkheid. Maak mij wat wijs! is
niet aansprakelijk voor kosten, anders dan het lesgeld, die deelnemers maken voor het
volgen van de trainingen.
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Aansprakelijkheid
Er wordt naar beste vermogen gewerkt om de trainingen uit te voeren. Maak mij wat
wijs! biedt geen garantie voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid
voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of
indirecte schade is uitgesloten.
Maak mij wat wijs! is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van
de trainingen.
Maak mij wat wijs! is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen
die deelnemers verzorgen voor hun eigen leerlingen. Deelnemers nemen hun eigen
besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening.
Trainersopleiding SLiM
Deelnemers aan de trainersopleiding SLiM huiswerk zijn vrij om trainingen te verzorgen
aan groepjes of individuele kinderen. De trainers houden zich aan de minimale
prijsafspraak die tijdens de training besproken wordt.
Deelnemers verplichten zich voor elke leerling een licentie te gebruiken.
De online programma’s mogen alleen aan kinderen en jongeren worden gegeven. Het is
niet toegestaan collega’s, leerkrachten of andere volwassenen hierin op te leiden. Dit is
voorbehouden aan Maak mij wat wijs!.
Vertrouwelijkheid
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Maak mij wat wijs! vertrouwelijk
behandeld. Deelnemers behandelen de verstrekte informatie in de vorm van
voorbeelden uit de praktijk, verstrekte informatie van deelnemers onderling en alle
schriftelijke en mondelinge informatie van de opleidingen vertrouwelijk.
Maak mij wat wijs! houdt zich aan de privacy wetgeving.
Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van de (online) trainingen berust bij Maak mij wat wijs!.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Maak mij wat wijs! lesmateriaal,
informatie uit de trainingen en de website op welke manier dan ook te vermenigvuldigen,
aan derden door te geven of te publiceren zonder nadrukkelijke toestemming van Maak
mij wat wijs!.
De eigendomsrechten van het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven eigendom van Maak
mij wat wijs!.

Maak mij wat wijs! Pauline Jonker
pauline@maakmijwatwijs.nl
KvK nummer: 55658261

Hanengewei 29
www.maakmijwatwijs.nl

3851 LA Ermelo
0613233071

