
ANNULERINGSVOORWAARDEN 

3 week Rebirthing Breathwork Professional Training 
Annuleer je tot 2 maanden voor het begin van de groep, dan ben je 225 euro 
administratiekosten p.p. verschuldigd. Binnen 2 maanden voor aanvang van de groep 
rekenen we 225 euro administratiekosten p.p., als we een voor ons acceptabele 
vervanger op een wachtlijst hebben. Wanneer we die niet hebben, dan ben je het totale 
trainingsgeld verschuldigd, inclusief de locatie kosten, minus de kosten voor eten & 
drinken (15 euro per persoon per dag). Annuleer je binnen 2 weken, dan brengen we ook 
het eten & drinken in rekening. 

Aanvullende annuleringsvoorwaarden Covid-19  
Als een groep geannuleerd moet worden i.v.m. maatregelen van de overheid, dan krijg je 
je geld terug minus 225 euro administratiekosten. Daardoor draag je ook een (klein) deel 
van het risico van het moeten afzeggen van een groep en de reeds gemaakte kosten. Als 
je vlak voor aanvang van een groep je deelname moet annuleren wegens corona 
gerelateerde klachten, dan ben je ons alleen de locatie kosten voor verblijf, eten & 
drinken (afhankelijk van een privé of gedeelde kamer, respectievelijk 1200 euro of 800 
euro) en de 225 euro administratiekosten verschuldigd. Als we een voor ons acceptabele 
vervanger op een wachtlijst hebben, die last minute jouw inschrijving kan overnemen, dan 
brengen we enkel de administratiekosten in rekening. Als je tijdens een groep je 
deelname moet annuleren wegens corona gerelateerde klachten, dan ben je ons de 
kosten voor verblijf, eten & drinken (1200 euro of 800 euro) en de 225 euro 
administratiekosten verschuldigd en kijken we naar een passende oplossing voor de 
trainingskosten. Je krijgt van de trainingskosten in ieder geval het percentage terug, dat 
je niet mee hebt kunnen maken. Indien je niet kan meedoen aan een programma door 
verplaatsing i.v.m. Covid-19 maatregelen, dan kan je je inschrijving verplaatsen naar een 
volgende editie die gepland staat.  



CORONA PROTOCOL 

Wat betreft Covid-19 gaan we er van uit dat we dankzij dit corona protocol zorgeloos 
samen kunnen komen en Covid-19 verder geen rol speelt tijdens onze training. We willen 
je vragen onderstaande punten door te lezen en in acht te nemen. Mocht er vanuit de 
overheid meer van ons gevraagd worden, dan zullen we hier natuurlijk direct met jullie 
over communiceren. 

Zelftesten voor aanvang 
Omdat we 3 weken lang met elkaar samen zullen werken en verblijven in dezelfde fysieke 
ruimte, vragen we iedereen vooraf een test te doen (de voorkeur heeft een officiële test 
via de GGD, is dat niet mogelijk dan is een zelftest ook voldoende). Dit geldt voor 
iedereen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Zo kunnen we allemaal ontspannen met 
elkaar in dezelfde ruimte bewegen.  

Het is belangrijk dat je deze zelftest ± 20 tot 24 uur voor aanvang van het weekend doet. 
Dit specifieke tijdsframe heeft er mee te maken dat jouw uitslag dan nog geldig is bij de 
start van ons programma. En, dit maakt dat je ons een eventuele positieve uitslag uiterlijk 
om 12.00u op vrijdag 14 januari kan laten weten. Zo hebben wij nog de mogelijkheid (let 
op: dit is voor jou geen garantie, zie hierboven) om bij een positieve uitslag een andere 
deelnemer te vinden, waardoor geen van ons in de kosten komt. Bij aanvang confirmeer 
je met een paraafje dat je een zelftest met negatieve uitslag hebt gedaan. We hopen van 
harte dat iedereen met een negatieve uitslag arriveert op zaterdagochtend!  

Verdere maatregelen  
Als je klachten hebt (verkouden, keelpijn, hoesten, koorts, smaak en reukverlies) kun je 
helaas niet komen. Tenzij je getest bent en negatief (testen bij klachten geldt ook voor de 
mensen die gevaccineerd zijn of hersteld van een eerdere corona besmetting). Zolang je 
klachten hebt moet je altijd afstand houden. Want we willen ook niet allemaal ‘gewoon’ 
verkouden worden en ons dan moeten laten testen.  

In de vijf dagen voor aanvang mag je geen contact hebben gehad met iemand die 
besmet is met corona. 

Mocht je tijdens de training klachten ontwikkelen, dan laat je je direct testen. Wij hebben 
hiervoor zelftesten beschikbaar. Is je test positief dan zul je helaas naar huis moeten gaan.  

We faciliteren hygiënische maatregelen, denk aan regelmatige ventilatie en 
ontsmettingsmiddel. 



Tijdens de training zijn we samen ‘in quarantaine’ en houden we anderhalve meter 
afstand van alle mensen die niet tot de groep behoren. Je gaat bijvoorbeeld niet naar het 
dorp.  

We laten het anderhalve meter afstand houden op dit moment onder deze voorwaarden 
vervallen. Mocht het voor iemand wel belangrijk zijn die afstand te houden, dan draag je 
een rood bandje en probeert iedereen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. 
Je kunt dan nog steeds met vrijwel alle onderdelen meedoen.  

Tenslotte 
Wanneer je aan de training mee doet verklaar je je bereid onze maatregelen op te 
volgen. Inclusief de voorwaarden m.b.t. Covid-19 zoals hierboven omschreven. Je 
realiseert je dat al deze maatregelen geen veiligheid garanderen en slechts risico-reductie 
betekenen. Wij zijn niet verantwoordelijk mocht je toch nog corona oplopen tijdens de 
training of op weg daar naar toe. 




