Algemene voorwaarden 2-daagse workshop POPtalk® met kids.
De methodiek POPtalk® is beschermd, geregistreerd en eigendom van Trudy Borst.

Dit is een bevestiging van jouw inschrijving voor de workshop POPtalk® met kids! Er geldt
een bedenktijd van 14 dagen te beginnen na deze bevestiging van je inschrijving. De volgende
algemene voorwaarden zijn van toepassing:
Betaling
De totale kosten voor de 2-daagse workshop bedragen € 395,00. Het tarief is inclusief koffie,
thee, lunch en cursusboek.
Tegelijk met deze bevestiging van je deelname ontvang je de factuur voor de
workshop. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Mocht de betaling door
onvoorziene omstandigheden niet lukken, neem dan voor de vervaldatum contact op.
Annuleren
Inschrijving kan tot vier weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
Tot 14 dagen voor aanvang vindt 50% restitutie plaats. Daarna is geen restitutie mogelijk. Het
is wel mogelijk om dan een ander in jouw plaats te sturen.
Mocht de workshop door onvoorziene omstandigheden (ziekte trainer extreme
weersomstandigheden, o.i.d.) niet door kunnen gaan dan wordt je daar zo spoedig mogelijk
van op de hoogte gesteld. In overleg wordt er een alternatieve datum gepland of ontvang je
je inschrijfgeld retour.
Zelfstudie
De cursist dient de toegestuurde artikelen te lezen voor aanvang van de workshop. Tussen
dag 1 en dag 2 heeft de cursist 4- 6 weken de tijd om het gehele cursusboek te lezen en de
bijbehorende huiswerkopdrachten uit te voeren. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de
uitvoering hiervan.
Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor POPtalk® en zal
vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Certificaat
Een certificaat wordt verstrekt als je de 2-daagse workshop (minimaal 90% aanwezigheid)
hebt gevolgd. Dit geeft het recht om:
 Op je eigen website, folder en/of social media te vermelden dat je met de methode
POPtalk® werkt. Het is niet toegestaan om zelf een training/workshop POPtalk® te
geven aan derden!
 Het recht om de methodiek van POPtalk® in te zetten tijdens gesprekken en/of
coaching sessies. Zowel individueel als in groepen.
Locatie:
Pinkvelden 10 5685 HJ Best tenzij anders aangegeven
Tijd: 09.15 uur (inloop) 09.30-16.30 uur

