
Mantrazingen.nl 

 
 
 
Algemene voorwaarden 
Algemene Voorwaarden online inschrijvingen Mantrazingen.nl 
 
Artikel 1 Definities 
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: 
Cliënt 
De persoon die zich inschrijft voor een cursus, workshop of opleiding bij Mantrazingen.nl; 
Algemene Voorwaarden 
Deze Algemene Voorwaarden van Mantrazingen.nl; 
Kosten deelname 
De prijs van de workshop of opleiding zonder inbegrip van eventuele extra kosten of 
bijkomende leveringen, zoals, eventuele administratiekosten 
Cursus 
De opleiding, cursus of workshop, door Mantrazingen.nl aangeboden en georganiseerd; 
Locatie 
De plaats waar de cursus gehouden wordt; 
Organisator 
BTMP / Mantrazingen.nl 
Overeenkomst 
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Cliënt; 
BTMP 
De eenmanszaak van Martien Hontelez waaronder Mantrazingen.nl geregistreerd staat bij de 
KvK onder nummer 09180717 en is gevestigd op Ursula van Raesfeltlaan 26, 6994 BC De 
Steeg. 
Website 
De website www.mantrazingen.nl 

Your Soul is a Song. Sing it! 

http://www.mantrazingen.nl/
mailto:gauranga@mantrazingen.nl


Artikel 2 Algemeen 
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops 
en opleidingen van Mantrazingen.nl  
2.2 De Cliënt verklaart zich door zich in te schrijven voor een Cursus ook met die voorwaarden 
akkoord. 
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 
3.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt zich heeft ingeschreven voor een cursus, 
via www.mantrazingen.nl, per email of mondeling/telefonisch. 
3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst: 
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Cliënt zich voor een cursus heeft ingeschreven 
door het invullen van een formulier op de website dan wel door het sturen van een email aan 
de  Organisator en als de bijbehorende betaling is verricht: 
a. aanbetaling van 30% van de kosten van deelname in geval van een opleiding 
b. betaling van het volledige bedrag in geval van een korte workshop of cursus 
3.3 De Cliënt heeft een bedenktijd van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. 
Besluit cliënt binnen deze termijn af te zien van deelname dan stelt hij of zij de organisator 
daarvan binnen deze termijn via de email op de hoogte. Cliënt ontvangt in dat geval de 
gedane (aan)betaling retour. 
3.4 De bedenktijd komt te vervallen indien de overeenkomst tot stand komt binnen vier 
weken voor (aanvang van) de cursus. 
Artikel 4 Wijzigen overeenkomst 
4.1 Cliënt kan in overleg met de Organisator de datum of locatie van de cursus waarvoor de 
overeenkomst is gesloten wijzigen. Organisator zal op basis van beschikbaarheid van plaatsen 
een aanbod aan cliënt doen.  
Artikel 5 Annulering en restitutie 
5.1 De cliënt kan de inschrijving annuleren tot 3 weken voor aanvang onder de volgende 
voorwaarden: 

i. Tot vier weken voor aanvang van de cursus: de cliënt ontvangt restitutie van de 
gedane (aan)betaling minus  € 50,= administratiekosten 

ii. Binnen vier weken voor aanvang van de cursus: Cliënt is 50% van het volledige 
cursusbedrag verschuldigd plus € 50,- administratiekosten. 

iii. Binnen drie weken voor aanvang van de cursus is annulering niet mogelijk en is de 
cliënt het volledige cursusbedrag verschuldigd. 

5.2 De Organisator heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst te annuleren. De cliënt 
ontvangt in dat geval de reeds gedane (aan)betaling volledig terug. 
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