Alchemy of Sparks
Centrum voor karmische transformaties

Voorwaarden deelname stage Alchemie van Creatie

1. Algemene Voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle stages, reeksen, trainingen, sessies of
opleidingen, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer
hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.
1.2. Door het inschrijven voor een door Gert De Smedt georganiseerde stage, reeks, training, sessie
of opleiding, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en
deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van
afwijken.
1.3. De tekst van de algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van Alchemy of Sparks
(www.alchemyofsparks.center).
2. Verantwoordelijkheid
2.1. Wie zich inschrijft voor een stage, reeks, training, sessie of opleiding bij Gert De Smedt volgt
doet dit op eigen verantwoordelijkheid.
2.2 Personen onder psychiatrische behandeling, ernstig zieken (overdraagbare aandoeningen) of
minder validen vragen we voor de inschrijving eerst contact op te nemen met Gert De Smedt om
eventuele praktische problemen op te lossen en om te kijken of deze sessie, stage, reeks, training of
opleiding geschikt is.
2.3 Alle vormen van belangrijke medicatie zoals bijvoorbeeld psychofarmaca, medicatie voor
hartaandoeningen en dergelijke, moeten vooraf worden gemeld. Dit valt uiteraard onder het
beroepsgeheim. In geval van twijfel is de deelname enkel mogelijk met instemming van de
behandelende geneesheer.
2.4 Geen enkele sessie, stage, training, reeks of opleiding bij Gert De Smedt kan als vervanging
dienen voor welke medische behandeling dan ook.
2.5 Wie een stage, training, reeks of opleiding bij Gert De Smedt volgt en de groep of Gert bij het
uitoefenen van zijn werk hindert en/of het groepsgebeuren verstoort, kan hiervoor uit de groep
worden gezet en moet de workshop, training, reeks of opleiding verlaten zonder enige recht op
terugbetaling met mogelijke schadevergoedingen ten laste.
2.6 De deelnemer blijft steeds verantwoordelijk voor zijn of haar eigen persoonlijke groei. Door
inschrijving voor een stage, training, reeks of opleiding bij gaat u akkoord dat Gert De Smedt op
geen enkele manier aansprakelijk kan gesteld worden voor enige gevolgen van de stage, training,
reeks of opleiding, van welke aard ook.
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3. Betaling en annulering
3.1. Bij annulering
• voor 1 november: 25% van het totaalbedrag
• tussen 1 november en 30 november: 50% van het totaalbedrag,
• vanaf 1 december: 100% van het totaalbedrag.
3.2. Na de start van de stage, reeks, training, sessie of opleiding is er geen enkele mogelijkheid tot
terugbetaling.
3.3. Drukfouten op folders of website kunnen niet worden gebruikt als reden voor annulering of
weigering om het cursusbedrag te betalen.
3.4. Bovenstaande annuleringsafspraken vervallen als de deelnemer die annuleert, in onderling
overleg met Gert De Smedt, een vervangende deelnemer voor de hele workshop, reeks, training,
sessie of opleiding aanwijst.
3.5. Facturen dienen voor de aangegeven vervaldatum vereffend te worden.
3.6. Een gespreide betaling voor de stage is bespreekbaar.
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