Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke overeenkomst die
je met Rachèl Stolwerk, Holistic Healer afsluit. Door een consult te boeken of je
aan te melden voor een workshop of cursus ga je akkoord met de algemene
voorwaarden.
Boeking, verplaatsing of annulering van een consult:
Een boeking van een consult wordt schriftelijk per mail naar je bevestigd door
Rachèl Stolwerk, Holistic Healer. Betaling van een fysiek consult kan vooraf via
webwinkel of ter plaatse via PIN/Tikkie. Bij een consult op afstand via
videobellen vooraf via de webwinkel of Tikkie.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan kun je de afspraak tot 24 uur
voor de afgesproken tijd kosteloos verplaatsen of annuleren. Daarna wordt
het bedrag alsnog in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor niet
nagekomen afspraken.
Boeking, niet verschijnen bij of annulering van een workshop of cursus:
Een aanmelding bij een workshop of cursus, wordt schriftelijk per mail naar je
bevestigd door Rachèl Stolwerk, Holistic Healer. Na betaling van de workshop
is jouw plek voor jou gereserveerd.
Mocht je op de workshopdatum onverhoopt verhinderd zijn, kun je in
overleg met Rachèl iemand anders voordragen die jouw plek overneemt. Bij
het afzeggen binnen 1 week van de workshop of cursus of het niet
verschijnen wordt het betaalde bedrag niet teruggeboekt.
Je kunt een afspraak verplaatsen of annuleren:
- Per telefoon 06-24228716: voicemail, sms of whatsapp of
- Per e-mail naar rachel@holistichealer.nl
Geef hierbij aan dat het om het verplaatsen of annuleren van een afspraak
gaat, onder duidelijke vermelding van je naam, datum en het tijdstip van de
afspraak.
Tarieven:
Alle genoemde bedragen op de website zijn incl. BTW voor particulieren en
excl. BTW voor bedrijven, ondernemers of ZZP’ers.
Copyright en intellectueel eigendom:
Het copyright en intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, alle
cursussen en workshops (concepten, teksten en beeldmateriaal) ligt bij
Rachèl, Holistic Healer. Dit mag alleen en in overleg gebruikt worden na
schriftelijke toestemming van Rachèl Stolwerk met bronvermelding.
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