Voorwaarden en Disclaimer
Aanmelding
Iedereen van 18 jaar of ouder die persoonlijk wil groeien en/of zijn leefstijl wil verbeteren, kan zich
aanmelden voor training/workshops of begeleiding bij Puur Karin Coaching door zich aan te melden
via e-mail of contactformulier.
Plaatsing
Je bent pas van een plaats bij een training, cursus of workshop verzekerd als je betaling in goede
orde is ontvangen. Plaatsing voor een activiteit gaat in volgorde van aanmelding tot het maximum
aantal cursisten bereikt is. In sommige gevallen krijg je dan ook bericht dat er geen plaats meer voor
je is bij de activiteit van jouw keuze. Bij een te klein aantal aanmeldingen voor een groepsactiviteit kan
besloten worden hem niet door te laten gaan. Als er in overleg geen andere geschikte activiteit
gevonden kan worden, wordt je aanmelding geannuleerd en je betaling teruggeboekt. Ongeveer een
week voor aanvang (of bij latere opgave zo snel mogelijk) ontvang je alle praktische gegevens, zoals
een routebeschrijving en een overzicht van dingen die je mee moet nemen of voorbereiden.
Terugtrekking en restitutie
Wanneer je een ondertekend formulier hebt opgestuurd of per e-mail hebt aangemeld, sta je
aangemeld voor de activiteit van jouw keuze. Terugtrekking voor een activiteit moet schriftelijk of per
e-mail gemeld worden bij Puur Karin Coaching. Je hebt het recht om binnen zeven werkdagen na
aanmelding je aanmelding weer in te trekken. Na die zeven dagen geldt het volgende:|
Bij terugtrekking langer dan vier weken voor aanvang van de activiteit, vindt restitutie van het betaalde
bedrag plaats met inhouding van 10% administratiekosten. Bij terugtrekking binnen vier weken voor
aanvang van de activiteit, of niet verschijnen bij (een deel van) de bijeenkomsten, blijft het gehele
bedrag verschuldigd. In geval van ziekte of andere vorm van overmacht kan Puur Karin Coaching toch
tot restitutie besluiten of een mogelijkheid tot inhalen bieden. Dit besluit wordt enkel door Puur Karin
Coaching genomen. Er wordt bij restitutie een vergoeding van 10% administratiekosten ingehouden.
In geval van ziekte of overmacht kan Puur Karin Coaching om bewijsstukken vragen.
Auteursrechten
De uitgereikte oefeningen en cursusmaterialen zijn eigendom van Puur Karin Coaching. Ze mogen
alleen worden gebruikt door de betreffende cursist en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of
doorgegeven aan anderen. Dit geldt ook voor alle informatie op de website.
Voorbehoud
Puur Karin Coaching behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld data en prijzen
door te voeren. Als deze voor jou van toepassing zijn, word je hiervan op de hoogte gesteld. In dat
geval kun je eventueel binnen twee weken schriftelijk je aanmelding intrekken. Je ontvangt dan een
volledige restitutie van het betaalde bedrag.
Aansprakelijkheid
Puur Karin Coaching sluit geen verzekering af voor cursisten. Hiervoor moet je zelf zorgdragen (b.v.
ziektekostenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering). Puur Karin Coaching aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor ziekte of ongevallen van cursisten.
Gezondheid
Bij aanmelding verplicht je je om Puur Karin Coaching op de hoogte te stellen van alle medische
informatie die relevant is bij je deelname aan de activiteiten. Als je onder behandeling bent van artsen
of specialisten, dien je als dat nodig lijkt met hen te overleggen over je deelname aan de activiteit bij
Puur Karin Coaching.
Tevredenheid
Puur Karin Coaching streeft continu naar de best mogelijke dienstverlening. Wie klachten of
suggesties heeft over een activiteit of de organisatie eromheen, kan deze vermelden op het
evaluatieformulier dat aan het eind van een training of begeleidingstraject wordt gegeven. Een e-mail
of brief sturen is ook altijd mogelijk.

Privacy
Puur Karin coaching werkt volgens gedragscode van de Nederlandse Orde van
Beroepscoaches (NOBCO).
Beroepsvereniging
Puur Karin Coaching is lid van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN).

Disclaimer
Karin Jansen-van Megen, eigenaar van Puur Karin Coaching, wijst u op het volgende ten aanzien van
de website www.puurkarincoaching.nl.
Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom
van Puur Karin Coaching. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken,
te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puur Karin Coaching.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie wordt door Puur Karin Coaching met constante zorg en
aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt
gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of
aangepast. Puur Karin Coaching behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en
diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete)
garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of anderszins. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is
samengesteld is Puur Karin Coaching niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die
zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze
website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Informatie van derden
Puur Karin Coaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website
door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
Opgesteld op 1 januari 2016 te Rosmalen door Karin Jansen-van Megen, eigenaar van Puur Karin
Coaching.

