
 

Boekings- en annulerinsgvoorwaarden Become Connected  22-5-2019 

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN 

1. Door opgave middels het aanmeldformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer 

zich akkoord met de voorwaarden. 

2. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding voor de retraite plaats te vinden. De rest van 

het bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het retraite betaald te zijn. Bij aanmeldingen minder dan 4 

weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling 

heeft Become Connected het recht de reservering te laten vervallen. 

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 4 weken voor 

aanvang, van het volledige inschrijfgeld. 

4. Deelname aan een retraite geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van 

het te volgen programma. 

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook 

geen recht op een vervangende activiteit. 

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan 

hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten: 

– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten. 

– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten. 

– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten. 

– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald. 

7. Indien de deelnemer niet in staat is de door haar geboekte retraite bij te wonen, is in de plaats stelling 

toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Become 

Connected zijn doorgegeven. 

8. Become Connected heeft het recht een retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, 

waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van een docent of overmacht. In geval van annulering door 

Become Connected heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer 

heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. 

9. Become Connected heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan 

een retraite.  

10. Become Connected heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite,  

wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden waardoor programma onderdelen niet 

(meer) verzorgd kunnen worden.  

AANSPRAKELIJKHEID 

1. Become Connected zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites. 

2. Deelname aan een retraite is geheel op eigen risico. Become Connected is niet aansprakelijk voor letsel en/of 

schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies 

of beschadiging van eigendommen. 

  


