Algemene voorwaarden Mediumschap en intuïtie.
Na je aanmelding ontvang je een email met factuur voor de betaling van de cursus, deze binnen 7
dagen na de factuurdatum voldaan zijn. Als je betaald hebt is je deelname definitief. Hierover
ontvang je van mij een email.
Mocht er een avond onverhoopt niet door kunnen gaan dan wordt in overleg met de groep een
inhaaldag ingepland.
Ank de Groot houdt het recht een deelnemer voor of tijdens de cursus deelname te weigeren.
Het is de mogelijk dat er een cursist voor 1 enkele keer deelneemt, dit bevordert ook de beoefening
voor het mediumschap. Deelname voor 1 enkele keer € 30,00.

Annulering:
Mocht de cursus door omstandigheden (te weinig aanmeldingen, andere onvoorziene
omstandigheden), niet door kunnen gaan dan behoudt Ank de Groot het recht om de cursus te
annuleren.
U ontvangt hiervan zo ruim mogelijk voor aanvang van de cursus (per e-mail) bericht. Het al betaalde
deelnamegeld wordt teruggestort.
Annuleren cursist:
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt het deelnamegeld minus € 20,00
aanmeld- en administratie kosten aan je worden terugbetaald.
Bij annulering, binnen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus, wordt er € 50,00 van het
betaalde cursusgeld terugbetaald.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt er € 25,00 terugbetaald.

Wanneer: 5 donderdagavonden om de 2 weken.
2022 : 3 en 17 februari, 3, 17 en 31 maart.
Waar: Praktijk Ank de Groot, Regenvlietweg 35, 2191 BB De Zilk.
Tijd: 19.30 tot ongeveer 21.30 uur.
Prijs: € 100,00.
Betaling graag voor de aanvang van de cursus via NL49 RABO 0306 9934 06.

Als je meedoet met Mediumschap en intuïtie ben je je bewust dat je zelf verantwoordelijkheid draagt
voor je eigen groeiproces. Je kiest ervoor om op persoonlijk en spiritueel vlak te groeien.

