Algemene voorwaarden
Aanmelden
Je kunt je via het formulier op de website aanmelden, maar telefonisch of per
mail mag ook. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met een uitgebreider aanmeldformulier en een factuur. Zodra je dit formulier hebt teruggestuurd en de aanbetaling hebt gedaan, is je aanmelding deﬁnitief.
Betalen
Een deel van de factuur (je aanbetaling) betaal je binnen een week na aanmelding. Voor de groepscursus HypnoBirthing is dit € 75, voor de privécursus
HypnoBirthing € 125. Het volledige cursusgeld (in totaal € 299 voor de groepscursus en € 425 voor de privécursus) moet uiterlijk twee weken voor aanvang
van de cursus zijn overgemaakt. Uiteraard mag je ook direct bij je aanmelding
het volledige bedrag betalen.
Annuleren
• Tot vier weken voor aanvang: kosteloos. Je krijgt ook je aanbetaling terug.
• Vier tot twee weken voor aanvang: je krijgt het cursusgeld terug met
uitzondering van de aanbetaling.
• Twee weken tot een week voor aanvang: je bent 50% van het volledige
cursusbedrag verschuldigd.
• Na een week voor aanvang: je betaalt het volledige cursusbedrag.
Uitzonderingen
Je krijgt altijd het volledige cursusgeld inclusief aanbetaling terug als je wegens
medische redenen niet meer kunt deelnemen aan de cursus of als je vóór de
eerste les bevalt.
Annuleren door de docent
De groepscursus gaat door bij aanmelding van minimaal drie deelnemers (een
stel geldt bij HypnoBirthing als één deelnemer). Als er niet genoeg aanmeldingen zijn en de cursus hierdoor niet doorgaat, krijg je het cursusgeld inclusief
aanbetaling terug. In overleg kun je de groepscursus omzetten naar een
privécursus, tegen het daarbij horende tarief.

Andere voorwaarden
• De docent heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de cursus op te
schuiven naar een andere datum. Mocht dit zich voordoen, dan kan de cursist
de cursus annuleren tegen terugbetaling van het volledige cursusbedrag.
• De docent heeft het recht om in geval van ziekte of overmacht lessen te
verplaatsen naar een andere datum.
• Als de cursist één of meerdere lessen verhinderd is, geeft dit geen recht op
terugbetaling van (een deel van) het cursusgeld. Wel kan de docent kijken of
er een optie is om de les privé in te halen tegen een extra lestarief van € 60.
• Een wijziging van een boeking geldt als annulering.
Eigen verantwoordelijkheid
Hoewel de docent uiteraard de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname aan cursussen en privélessen altijd op eigen verantwoordelijkheid. De
informatie die de docent verstrekt is geen medisch advies en geldt nooit als
vervanging voor advies door verloskundigen, gynaecologen of andere medisch
zorgverleners. Cursisten moeten zelf inschatten of zij aan oefeningen en technieken kunnen meedoen, of dit bij twijfel vooraf overleggen met hun zorgverlener. Hey Baby Coaching is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken,
letsel of schade.
Vertrouwelijkheid
De docent zal door de cursist verstrekte informatie op verzoek vertrouwelijk
behandelen en er bij medecursisten op aandringen integer om te gaan met wat
er tijdens de cursus wordt gedeeld.

