Algemene voorwaarden ZIELHERINNERING:
Aanmelden voor een training, healingdag of retreat is alleen schriftelijk mogelijk.
Bevestiging: Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van je deelname per email. Na
ontvangst van de bevestiging is je deelname definitief.
Informatiebrief: Minimaal een week voor de training, healingdag of retreat ontvang je een
informatiebrief met de adresgegevens en de overige informatie.
Annuleren:
Healingdag of training: Je kunt je aanmelding kosteloos annuleren tot 45 dagen voor aanvang
van de workshop/training. Meld je je af, dan berekenen wij 25% van de kosten aan je door. Meld
je je af binnen 8 dagen voor aanvang, dan berekenen wij 50% van de kosten aan je door. (Wel
mag je iemand anders in jouw plaats de training laten volgen, mits vooraf afgesproken).
Retreat: Bij annulering van een retreat brengen wij de aanbetaling van 25% in rekening.
Er vindt geen restitutie plaats als je tijdens de healingdag, training of retreat de keuze maakt om
te stoppen.
Wij verzoeken je vriendelijk met deze annuleringsvoorwaarden rekening te houden. wij zijn
immers niet verantwoordelijk voor jouw keuzes.
Training of healingdag: Indien er onvoldoende deelnemers zijn voor een training of healingdag,
behoudt Zielherinnering het recht om het event te verplaatsen of annuleren. Je wordt hiervan
minimaal 7 dagen voor aanvang van de training op de hoogte gebracht. Retreat: geboekte
retreats gaan altijd door ivm geboekte vluchten.
LET OP: Mensen met een psychisch verleden zoals schizofrenie of andere stoornis, of mensen
met epilepsie* of een pacemaker* kunnen helaas NIET deelnemen aan de Mahatma Avatar en
de Angel light training.
* De energie waarmee gewerkt wordt tijdens de training is elektromagnetisch geladen. Dit kan
een nadelig effect hebben op de pacemaker of zelfs een epileptische aanval veroorzaken. In
geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis)arts, etc.) te raadplegen en
adviseren wij deze training niet eerder te ondergaan zonder overleg met een medisch specialist.
Bij twijfel of gegronde reden kan iemand de training worden ontzegd.
De trainingen, healingdagen en retreats zijn géén vervanging voor medische behandelingen.
Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid en risico en Zielherinnering of de trainer kan onder
geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld.
Dit geldt ook voor onze gratis aanbod (webinars e.d.)

