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Betalingsvoorwaarden voor evenementen 

 

• Deze voorwaarden gelden voor alle lezingen, workshops, cursussen en overige 

evenementen die georganiseerd worden door Francis Dalebout Klassieke Homeopathie 

voor Dieren, hierna te noemen ‘organisator’.  Dit geldt zowel voor evenementen die 

gegeven worden door externe sprekers, als ook voor cursussen en lezingen, gegeven door 

Francis Dalebout zelf. 

• Aanmelden voor een evenement kan door het sturen van een e-mail naar 

mail@francisdierenhomeopathie.nl met daarin naam en adresgegevens.  

• Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail met daarbij een factuur voor 

het verschuldigde bedrag. 

• De reservering voor het bijwonen van evenement is pas definitief als het volledige bedrag 

voor deelname is bijgeschreven op de bankrekening van de organisator. Deelnemer is zelf 

verantwoordelijk voor het tijdig betalen, zolang niet betaald is kan een ander die wel 

betaalt de gereserveerde plek innemen. 

• Bij een beperkt aantal deelnemers is de datum van betaling bepalend voor de volgorde van 

aanmelden en dus bepalend wie mee kan doen. 

• Zodra het maximum aantal betaalde deelnemers bereikt is zal dit in het evenement 

genoemd worden. Betalingen die na sluiten van de inschrijving binnen komen zullen terug 

gestort worden.  

• Organisator is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lezing of cursus van derden. 

• Bij afmelden tot 4 weken voor datum volgt 100% restitutie van de totaalbedrag. 

• Bij afmelding tot 2 week voor datum volgt 50% restitutie van het totaalbedrag. 

• Bij afmelden binnen 2 weken voor datum vindt geen restitutie plaats, deelnemer mag wel 

zelf een vervangende deelnemer regelen. 

• Ook wanneer de deelnemer afmeld binnen de bovengenoemde termijnen maar de factuur 

nog niet betaald heeft, blijft de betalingsplicht van kracht voor het factuurbedrag minus de 

eventuele restitutie. Bij niet betalen van het verschuldigde bedrag zal een incassobureau 

ingeschakeld worden. 

• Bij meerdaagse cursussen vindt geen restitutie plaats wanneer deelnemer een van de data 

niet aanwezig kan zijn. Wel mag indien mogelijk een gemiste dag tijdens een latere zelfde 

cursus ingehaald worden. 

• Bij het annuleren van het evenement door organisatie vindt 100% restitutie van de reeds 

gedane betaling plaats. 

• Door aan te melden voor een evenement geeft deelnemer aan kennis te hebben genomen 

van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 
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