
 

Algemene voorwaarden Minddrift 
 
Algemeen 
 
1. Op de dienstverlening van Minddrift zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn ondermeer van toepassing op alle trainingen, workshops, 

stiltedagen, coaching en overige cursussen (hierna: trainingen) die Minddrift verzorgt.  
 

Aanmelding 

3. Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te 
verzenden per mail naar info@minddrift.nl. De inschrijving is definitief wanneer van Minddrift per 
mail een bevestiging van de inschrijving is ontvangen. 
 

Betalingsvoorwaarden 

 
4. Voor de trainingen verzend Minddrift per email een factuur. 
5. De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan maar in ieder geval 2 

dagen voor de training. 
6. Indien de factuur niet tijdig is voldaan, heeft Minddrift het recht de gereserveerde plaats aan een 

ander af te staan, terwijl de betalingsverplichting van kracht blijft. 

 
Annulering  
 
7. Annulering kan per mail via info@minddrift.nl. 
8. De wettelijke bedenktijd voor een inschrijving via internet bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de 

inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. Wanneer de 
training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de wettelijke 
bedenktijd. 

9. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd. 
10. Bij annulering 3 weken voor aanvang van de training bedragen de annuleringskosten € 25,-. 
11. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd. 
12. In overleg met Minddrift kan voor een vervanger worden gezorgd. In dat geval zijn geen 

annuleringskosten verschuldigd. 
13. Gemiste (delen van) trainingen kunnen niet op een ander tijdstip worden ingehaald vanwege het 

karakter van de trainingen. 
14. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Minddrift zich het recht voor om de 

training te verplaatsen naar een later tijdstip danwel de training te annuleren. Indien die nadere 
datum de deelnemer niet uitkomt danwel de training wordt geannuleerd zal het voor de training 
betaalde bedrag door Minddrift worden gerestitueerd op het rekeningnummer waarvandaan de 
betaling afkomstig was. 
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Vertrouwelijkheid 
 
15. Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Minddrift wordt verstrekt, 

is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Minddrift behandeld.  

 
Auteursrecht en eigendom 
 
16. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende 

materialen toe aan Minddrift.  
17. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Minddrift mogen mogen lesmaterialen niet 

worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten 
behoeve van derden worden gebruikt. 
 

Klachten 
 

18. Minddrift is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers VMBN (hierna: VMBN) 
De klachtenprocedure van VMBN (www.vmbn.nl) is van toepassing. 
 

Aansprakelijkheid 
 

19. Minddrift heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering voldoet 
aan de eisen die de VMBN stelt. Een kopie van de polis (voorwaarden) wordt op verzoek 
toegezonden. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een fout is beperkt tot het bedrag 
waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met 
het eigen risico onder die verzekering. 

20. Minddrift is overigens niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de 
deelnemer, diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen. 

21. Als er een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, terwijl er geen (volledige) dekking 

bestaat op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid 

beperkt tot een bedrag van twee keer het factuurbedrag met een maximum van € 500,00. 

 

Toepasselijk recht 
 

22. Op de rechtsverhouding tussen Minddrift en de opdrachtgever en op de rechtsverhouding tussen 
Minddrift en degene die van haar diensten gebruikt maakt, is Nederlands recht van toepassing. 
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