Algemene voorwaarden
Betaling workshops



Bij alle workshops en partijen wordt een deelbetaling gevraagd van 30% van het
totaalbedrag. Na overmaking van dit bedrag is de overeenkomst aangegaan.
Een week voor datum van arrangement dient de rest van betaling met factuurnummer
op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Bankrek.: ABN 0572 3531 70

Annuleringen/wijzigingen









De kosten van de workshop zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers en
(gekozen)locatie. Op basis hiervan vindt facturering plaats.
Minimum aantal deelnemers is circa 8 personen met een minimum van €550,- excl.
btw.
Tot 1 week voor de overeengekomen datum kunt u het aantal personen kosteloos
wijzigen.
Na deze datum word er per afwezig persoon €45,- in rekening gebracht. Het
definitieve aantal personen dat vanaf 1 week voor de overeengekomen datum bekend
is, is bindend voor de factuur.
Bij annulering van 7 dagen of korter wordt het totale bedrag in rekening gebracht.
Bij het uitlopen van de overeengekomen eindtijd wordt €5,- per persoon, per uur
berekend.
Blanda Mama biedt tegen 10% meerprijs de mogelijk voor het afsluiten van een
annuleringsverzekering. Deze verzekering wordt apart gefactureerd en moet bij het
afsluiten van de overeenkomst worden voldaan.

Schade, verlies of diefstal



Blanda Mama is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge
van deelname.
Blanda Mama is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door
deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke
eigendommen.

Kosten





Al onze workshops zijn op basis van All – inclusive
Genoemde prijzen zijn excl.btw en worden als volgt belast:
70% van het totaalbedrag wordt belast met btw-tarief 6%.
30% van het totaalbedrag wordt belast met btw-tarief 21%

Opties



Opties genomen op een gewenste datum kunnen niet door Blanda worden
gegarandeerd tenzij deze datum door beide partijen per e-mail of post is bevestigd.
Bovenstaande houdt in dat in optie genomen data tot het moment van bevestiging door
beide partijen door Blanda Mama vrijelijk kunnen worden vergeven aan andere
gegadigden.

HCCP


Blanda Mama werkt conform HCCP regels. Deze regels worden vooraf aan
deelnemers kenbaar gemaakt. Het is aan de deelnemers zelf of zij hier wel of niet aan
willen voldoen. Blanda Mama is hiervoor niet aansprakelijk.

Betaling cursus



De cursus moet vooraf betaald worden. Bij inschrijving en bevestiging is de
overeenkomst aangegaan.
De betaling kan via een overboeking met vermelding van factuurnummer of kan cash
vooraf bij de eerste les.

Bankrek.: ABN 0572 3531 70

Annuleringen/wijzigingen





De overeenkomst is aangegaan wanneer er door Blanda Mama positief is gereageerd
op de inschrijving, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de cliënt.
Tot 3 weken voor de overeengekomen datum kunt u kosteloos annuleren.
Bij annulering van 7 dagen of korter wordt het halve bedrag in rekening gebracht.
Mocht u later toch instaat zijn om de cursus te volgen, dan wordt dit betaalde bedrag
voor 50% in mindering gebracht.

Schade, verlies of diefstal



Blanda Mama is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge
van deelname.
Blanda Mama is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door
deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke
eigendommen.

Kosten


Afgesproken cursuskosten zijn inclusief btw.

Opties



Opties genomen op een gewenste datum kunnen niet door Blanda worden
gegarandeerd tenzij deze datum door beide partijen per e-mail of post is bevestigd.
Bovenstaande houdt in dat in optie genomen data tot het moment van bevestiging door
beide partijen door Blanda Mama vrijelijk kunnen worden vergeven aan andere
gegadigden.

HCCP


Blanda Mama werkt conform HCCP regels. Deze regels worden vooraf aan
deelnemers kenbaar gemaakt. Het is aan de deelnemers zelf of zij hier wel of niet aan
willen voldoen. Blanda Mama is hiervoor niet aansprakelijk.

