Algemene voorwaarden van Maartje Lute
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de workshop die wordt aangeboden
op https://maartjelute.com/

1. Algemeen
1.1 Voor de leesbaarheid wordt met ik (of wij) het bedrijf maartjelute.com bedoeld.
Hieronder valt ook de website maartjelute.nl. Maartjelute.com is gevestigd op
Zuurvensweg 19 1862 BK Bergen.
1.2 Maartjelute.com houdt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. Mochten er wijzigingen zijn waarvan je op de hoogte moet zijn, dan brengen wij
je hiervan op de hoogte.

2. Voorwaarden deelname online cursussen
2.1 Zowel particulieren als ondernemers en bedrijven kunnen deelnemen aan de (online)
cursussen. De prijzen voor de online cursussen zijn altijd inclusief BTW.
2.2 Tegen betaling kan je een online cursus volgen. De betaling vindt vooraf plaats. Voor
de online cursussen is het niet toegestaan om je inloggegevens met anderen te delen.
2.3 Tijdens de cursussen help ik je om een andere kijk te krijgen op het overlijden van je
kind. Ik kan echter niet 100% garanderen dat het volgen van een cursus tot dit resultaat
leidt. Dit hangt o.a. af van hoe jouw proces zich ontwikkeld, hoe actief je aan de slag gaat
met de cursus, hoe je de tips toepast en dit is voor iedereen persoonlijk. Ben je ontevreden
met het resultaat? Neem dan contact op om dit te bespreken. Wij kijken dan samen naar
een oplossing.
2.4 Je hebt toegang tot de online cursus, zolang deze beschikbaar is.
2.5 Wanneer je de cursus niet afmaakt, is er geen mogelijkheid om het aankoopbedrag
terug te krijgen. Ben je niet tevreden met de cursus? Stuur dan een e-mail, zodat wij
samen een goede oplossing kunnen vinden.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Maartjelute.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de
kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
3.2 Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare
tekortkoming.

4. Intellectueel eigendomsrecht
4.1 De teksten of opdrachten van de cursussen zijn eigendom van Maartjelute.com. Dat
betekent dat je deze niet zomaar mag delen of voor je eigen producten mag gebruiken.
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