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Algemene voorwaarden deelname 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Anja Strik in 
het kader van Het Zesde Geluk, tenzij hiervan in de aankondiging of op grond van 
individuele afspraken wordt afgeweken. 

2. Indien aan deelname aan een activiteit kosten verbonden zijn,  is dit bij de aankondiging 
van deze activiteit op de website vermeld. 

3. Bij de kosten wordt onderscheid gemaakt tussen vergoeding voor deelname op zich en 
vergoeding voor materiaalgebruik en onkosten. 

4. Inschrijving houdt in dat men toezegt daadwerkelijk en volledig aan de activiteit deel te 
zullen nemen. 

5. Inschrijving gebeurt door het verzenden van het formulier van inschrijven op de website. 

6. Indien men alsnog van (volledige) deelname afziet, dient de aanmelding geannuleerd te 
worden middels het contactformulier, via e-mail of schriftelijk o.v.v. annulering of afmelding 
en de betreffende activiteit. 

7. Annulering is kosteloos mogelijk tot 15 dagen voor aanvang van de activiteit. Daarna zijn 
de volledige kosten voor deelname verschuldigd, waarbij een minimum geldt van € 50. 

8. Bij uitzondering en in overleg is het mogelijk om aan een gedeelte van de activiteit deel te 
nemen. Een verzoek hiertoe dient uitdrukkelijk bij aanmelding te worden gedaan. Wordt de 
wens hiertoe later kenbaar gemaakt, dan worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als bij 
annulering, waarbij na aanvang van de activiteit bij afmelding of afwezigheid het minimum 
van € 50 wordt vermeerderd met de vergoeding voor materiaalgebruik en onkosten. 

9. Deelname is vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid. Bij aanvang van de activiteit geeft 
de deelnemer hiervan een schriftelijke bevestiging. 

10. Kosten worden bij aanvang van de activiteit contant en gepast voldaan. 

11. Deelname aan een cursus wordt uiterlijk 10 dagen voor aanvang bevestigd. 

12. Wanneer een activiteit geheel of gedeeltelijk niet door kan gaan, wordt de deelnemer 
hiervan z.s.m. op de hoogte gesteld per e-mail. 

13. Indien de deelnemer telefonisch geïnformeerd wil worden, is € 5 aan onkostenvergoeding 
verschuldigd. 

14. Het vereiste minimum en maximum aantal deelnemers dat van belang is om te bepalen of 
de activiteit doorgang vindt en de deelname daaraan mogelijk is, wordt bij de aankondiging 
op de website vermeld. 

 

Praktische organisatorische voorwaarden: 

15. Tijdens activiteiten in De Grondel kunnen alleen daar gekochte dranken worden genuttigd. 
Het gebruik van zelf meegebracht eten is toegestaan. 

16. De kosten voor de consumpties dienen contant te worden voldaan. Er wordt geen 
wisselgeld gegeven. 
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