Algemene voorwaarden
Betaling
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Alle aangeboden diensten
dienen voor de startdatum van het trainingsprogramma betaald te zijn.
Aansprakelijkheid
Het starten van een eigen bedrijf is volledig voor eigen risico van de klant.
De aanbieder is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het starten van een bedrijf (in
het buitenland). De klant dient zelf uit te zoeken wat zijn rechten en plichten zijn en wat de
eventuele (belastingtechnische) gevolgen zijn. De klant dient zelf belastingzaken te regelen, te
zorgen voor een geldige werkvergunning en te onderzoeken of registratie/vestiging van het bedrijf
nodig is. Ook dient de klant te onderzoeken wat de eventuele financiële gevolgen zijn voor de
sociale verzekeringen, het ontvangen van kinderbijslag uit Nederland etc. Aanbieder is hier niet
verantwoordelijk voor.
Annulering door deelnemer
Deelname aan één van de trainingen kan uiterlijk 7 werkdagen voor de start van de training
geannuleerd worden door een e-mail te sturen naar merel@merelwestenberg.nl. Vermeld in deze
e-mail je naam en de reden van de annulering. De annulering is pas bevestigd als je van
aanbieder een persoonlijke ontvangstbevesting hebt ontvangen. In dit geval heb je recht op
teruggave van de betaling.
Annuleer je 7 dagen of korter voor de start van de training dan heb je geen recht op teruggave van
de betaling. Wel mag je een vervangende deelnemer aanwijzen. Dit gebeurt in overleg met de
aanbieder en het staat de aanbieder vrij deze persoon al dan niet te accepteren.
Bij annulering door overmacht is het aan de aanbieder om te bepalen of er recht is op teruggave
van de betaling. In overleg kan gekeken worden of het traingsprogramma op een aangepaste
manier ingevuld kan worden.
Het verplaatsen van coachgesprekken gebeurt in overleg met de aanbieder.
Gemiste gesprekken kunnen niet op een ander moment ingehaald worden en leiden niet tot
teruggave (van een deel) van de betaling.
Annulering door aanbieder
Aanbieder heeft het recht een cursus of een training te annuleren of te verplaatsen als er sprake is
van te weinig deelnemers of als er sprake is van overmacht. Aanbieder zal dit uiterlijk 5
werkdagen van te voren communiceren aan de deelnemers.

De aanbieder is Merel Westenberg, businesscoach van expatvrouwen en geëmigreerde vrouwen.
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