Algemene Voorwaarden Jason Goldsworthy- Spiritueel Medium en Coach
Adres: Baukamp 31, 49828 Lage – Duitsland
Telefoon: 0049 5941 920459
Praktijkadres: Dorfstrasse 55, 49828 Lage - Duitsland
KvKnr: 68484224

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder deelnemer: degene die
gaat deelnemen, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een door
Jason Goldsworthy – Spiritueel Medium en Coach georganiseerde training, cursus of
andere activiteit.
Onder Jason Goldsworthy wordt verstraan Jason Goldsworthy – Spiritueel Medium
en Coach, en Spiritueel Centrum Jason Goldsworthy.
Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Jason Goldsworthy en de deelnmer komt tot stand door
ondertekening door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijfformulier.
Waarop de schriftelijke bevestiging, dan wel per mail, brief of telefoon, van Jason of
Ursula Goldsworthy aan de deelnemer van diens deelname.
Artikel 3 Prijzen
Alle prijzen voor materiaal, activiteiten, en lessen zijn inclusief btw. De btw wordt naar
Duitse wet berekend omdat Jason Goldsworthy in Duitsland gevestig is.
Jason Goldsworthy behoudt zich de vrijheid voor de trainingsgelden en algemene
voorwaarden ten allen tijden te wijzigen.
Artikel 4 Betaling
De deelnemer dient het aanbetalingsbedrag van het cursusgeld per direct te
voldoen en het restbedrag een maand voor de aanvang van de training/cursus,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet of niet tijdige betaling is de
opdrachtgever niet verzekerd van een plek in de desbetreffende training/cursus.
Indien is overeengekomen dat het cursusbedrag in termijnen wordt betaald, dan is
bij voortijdige opzegging tijdens de duur van de betreffende cursus door de
opdrachtgever de verplichting de openstaande restantbetalingen te voldoen, omdat
de geboden mogelijkheid tot gespreid betalen niet betekent dat er slechts een deel
van het cursusgeld verschuldigd is.
Indien de deelnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijnen betaalt, krijgt de deelnemer hiervan bericht en het verzoek binnen 10
werkdagen alsnog te betalen. Is de betaling niet betaald binnen de overeengekomen
termijn, is de deelnemer over het openstaande bedrag de wettelijke rente
verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien de
deelnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen
gegeven worden hetgeen de deelnemer verplicht tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 4 Annulering van een training door de deelnmer
De wettelijke bedenktijd voor de inschrijving is 14 werkdagen. Wanneer een
deelnemer 10 werkdagen (of minder) voor de sluitingsdatum van inschrijving
inschrijft, dan stopt de bedenktijd bij de sluitingsdatum.
De deelnmer aan cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een
training te annuleren per mail of telefonisch bericht.
Annulering kan tot twee weken voor aanvang van de cursus. Er wordt dan wel
€15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee
weken voor aanvang van de cursus is het niet meer mogelijk de aanbetaling voor de
training/cursus inclusief administratiekosten terug te ontvangen.
Artikel 5 Annulering door Jason Goldsworthy
Jason Goldsworthy heeft het recht zonder opgave van redenen de training te
annuleren of deelname van een deelnemer, in welke gevallen de deelnmer recht
heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Jason Goldsworthy betaalde
bedrag.
Artikel 6 Vertrouwelijke gegevens
De in het kader van de werkzaamheden van de deelnemer verkregen gegevens
zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet zonder toestemming van de
deelnemer aan derden ter kennis worden gesteld. Deze vertrouwelijkheid van
gegevens geldt tevens na beëindiging van de werkzaamheden
Artikel 7 Aansprakelijkheid
Jason Goldsworthy verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en
vermogen uit te voeren. Het te bereiken resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk
van de inspanning van het medium, maar ook van factoren buiten zijn invloedssfeer.
Hoewel het medium het met de opdracht beoogde resultaat naar beste vermogen zal
trachten te bereiken, kan dit resultaat om die reden niet worden gegarandeerd.
Jason Goldsworthy is niet aansprakelijk voor enige schade - hoe ook genaamd,
ongeacht de oorzaak - die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname
aan de cursus, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Jason
Goldsworthy
Artikel 8 Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van gebruikte materialen, teksten en
opnames die Jason Goldsworthy gebruikt behoren toe aan Jason Goldsworthy en
mogen alleen gebruikt worden door de deelnemers aan cursussen, coaching of
workshops indien hiervoor toestemming is verleend door Jason Goldsworhy.

