Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van
zwanger-etcetera.
Artikel 2. Vertrouwelijkheid
Zwanger-etcetera zal alle door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk
behandelen.
Artikel 3. Aanmelden
Aanmelding geschiedt bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op de
website www.zwanger-etcetera.nl ,of - wanneer dit niet mogelijk is telefonisch. Indien de gegevens onvolledig zijn kan de inschrijving niet
verwerkt worden. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te
hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te
gaan. Wanneer een cursist geplaatst kan worden ontvangt zij per e-mail een
bevestiging met in de bijlage de factuur. Deelname aan een cursus is
definitief nadat het cursusgeld is ontvangen.
Artikel 4. Tarieven
De tarieven van de cursussen (inclusief btw) staan vermeld op de website
www.zwanger-etcetera.nl .
Artikel 5. Betaling*
Het cursusgeld dient vier weken voor de startdatum van de cursus door
zwanger-etcetera te zijn ontvangen. Cursisten die zich later dan vier weken
voor het begin van de cursus inschrijven dienen het cursusgeld per
omgaande te voldoen.
Artikel 6. Annulering door de cursist*
Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan de cursus dient deze per e-mail
zwanger-etcetera op de hoogte te stellen. Uitsluitend wanneer de baby voor
de start van een van de zwangercursussen wordt geboren is annulering
kosteloos. In alle andere gevallen geldt het volgende:
- Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het
eventueel betaalde cursusgeld terugbetaald;
- Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van
de cursus is 50% procent van het cursusgeld verschuldigd;
- Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het
volledige cursusgeld verschuldigd.
Artikel 7. Annulering door zwanger-etcetera
Zwanger-etcetera behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij
onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Het eventueel betaalde

cursusgeld zal worden terugbetaald. Zwanger-etcetera is ook gerechtigd om
bij overmacht de cursus te verschuiven, de locatie te wijzigen of een
vervangende docent in te zetten.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico. Zwanger-etcetera is niet
aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt
met deelname aan een cursus van zwanger-etcetera of de annulering van
de cursus. Zwanger-etcetera is niet verantwoordelijk voor de medische
conditie van de cursist. De cursist dient zelf te beoordelen of deelname aan
de cursus mogelijk is en dient zelf te beoordelen of het inwinnen van medisch
advies hierover noodzakelijk is.
Artikel 9. Intellectueel eigendom
De verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie,
informatie en beeldmateriaal op de website zijn eigendom van zwangeretcetera en mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op
welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.
* De artikelen 5 en 6 zijn niet van toepassing op de cursussen ienie-baby en ienie-peuter.

