Algemene voorwaarden
Algemeen
1. Ervaar Tantra verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met
uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan of een
cursus, training of workshop te starten.
2. Ervaar Tantra verleent géén seksuele diensten, aanvraag tijdens een massage wordt niet
op prijs gesteld.
3. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Ervaar Tantra en deze
kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit
de deelneming van de diensten aangeboden door Ervaar Tantra voortvloeien.
4. Iedereen die gebruik maakt van de diensten gaat akkoord met de algemene
voorwaarden.
Intake en uw gezondheid
5. Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of
gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te
geven.
6. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent moet u dat melden. Ook wanneer de
zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de massage, workshop of
cursus te
melden.
7. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over uw
gezondheid.
Privacy
8. Al uw persoonlijke worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan
derden.
Uitsluiting van deelname en massage
9. Ervaar Tantra behoudt zich het recht voor een cursist of cliënt van deelname of
behandeling uit te sluiten.
Massage
10. Annulering van een massage is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail,
mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.
11. Elke massage dient na afloop contant, en zoveel mogelijk gepast, te worden
afgerekend. U kunt hiervoor een kwitantie ontvangen.
Aangeboden cursussen, trainingen en workshops
12. Het geld voor cursussen, trainingen en workshops is het vooraf afgesproken bedrag
zoals dat vermeld staat in de meest recente folders en/of website. Het geld dient
vooraf, contant of op de rekening, volledig te worden betaald. Wanneer een cursist
zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Ervaar Tantra zich het
recht voor een cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de
betalingsverplichtingen is voldaan.
13. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus, training of workshop geannuleerd. Het
geld wordt dan per omgaande terugbetaald.
14. Op het verstrekte lesmateriaal heeft Ervaar Tantra het copyright. Kopiëren ten
behoeve van derden is niet toegestaan.
15. Ιnschrijving volgt na ontvangst van het cursusgeld.
16. Annulering van deelname door overmacht is mogelijk. Dit dient aangetoond te
worden. De cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats,
vaststellen. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.
17. Ontbinding van inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor

aanvang van de cursus, training of workshop. Het betaalde geld zal dan binnen 14
dagen op het rekeningnummer van de cursist worden teruggestort onder inhouding
van 30 % van het bedrag voor gemaakte kosten.
18. Bij ontbinding binnen 14 dagen van de cursus, training of workshop wordt geen
terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens bij het voortijdig beëindigen van de cursus,
training of workshop.
19. Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is
niet mogelijk.
20. Mocht een cursus, training of workshop door overmacht niet door kunnen gaan,
heeft Ervaar Tantra het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de cursist hier
niet aan deel kunnen nemen heeft hij recht op terugbetaling van het hele bedrag.
21. Ervaar Tantra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte
gevolgen van de cursus, training of workshop. Bij deelname aan de cursus blijft de
verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de cursist zelf. De cursist
draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname.
Afmelding
22. Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via
het telefoonnummer 0637168132 of per e-mail: info@ervaartantra.nl

