
 

Algemene voorwaarden 
(English Follows below) 
 
Deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Organisator: Marjon van Grunsven 
Gast/ Deelnemer: de contactpersoon die de overeenkomst is aangegaan. Deze contact persoon is hoofdelijk 
aansprakelijk. 
Overeenkomst: het overeengekomen ‘Reset & Inspiration week’ tussen organisator en gast/ deelnemer. 
 
BOEKINGS-, ANNULERINGSVOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID 
Binnen 7 dagen na inschrijving ontvangt de gast / deelnemer een bevestiging van inschrijving en de factuur. De 
overeenkomst tussen organisator en gast/deelnemer is definitief op het moment dat de (eerste) betaling is 
ontvangen. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur voor de reset & inspiration 
break plaats te vinden. De rest van het het bedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen te zijn voldaan. 
Indien de eerste (aanbetaling) betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen, wordt de gereserveerde plek 
vrijgegeven. 
De betaling dient 30 dagen na dagtekening op de factuur te zijn overgemaakt. 
Indien de betaling niet binnen 30 dagen na dagtekening ontvangen is door de organisator, dan zal er contact 
worden opgenomen met de gast/deelnemer om deze aan de betalingstermijn te herinneren. Bij het in gebreke 
blijven van het overmaken van de betaling(en) behoudt de organisator zich het recht voor om de toegezegde 
plek in de betreffende week aan de gast/deelnemer in te trekken. De gast/deelnemer is reeds overgemaakte 
bedragen in dat geval kwijt. 
In geval de gast/deelnemer genoodzaakt is om de gereserveerde deelname te annuleren, dan hanteren wij de 
volgende voorwaarden. 
Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdatum: de helft van de betaling 
Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) voor de vertrekdatum 60% van de 
deelnamesom 
Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdatum: 90% van de deelnamesom 
Bij annulering op de vertrekdatum of later: de volledige deelnamesom 
De informatie op de website en in alle correspondentie met Marjon van Grunsven is met zorg samengesteld. 
Deze informatie is echter als algemene informatie bedoeld waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
Marjon van Grunsven behoudt zich het recht de informatie op de website aan te passen zonder nadere 
aankondiging en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassingen van deze website. 
Marjon van Grunsven is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade van de gast/deelnemer wat voortkomt 
uit de vlieg- autoreis, verblijf in het land en/of van de andere producten of diensten welke zijn geboekt bij 
Marjon van Grunsven. 
De gast/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en verzekeringen. 
Het paspoort dient bij terugkomst in Nederland nog 2 maanden geldig te zijn. 
Voor de reset & inspiration week met Marjon van Grunsven is een reisverzekering verplicht. De gast/deelnemer 
is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geschikte reisverzekering. De organisator is niet 
verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en reisverzekering en is derhalve niet aansprakelijk voor 
eventuele schade als gevolg van het ontbreken hiervan. 
De organisator behoudt zich het recht om in alle gevallen prijzen te wijzigen welke worden genoemd op de 
website en in correspondentie ten gevolge van (extra) overheids- en/of luchthavenbelastingen, toeslagen en 
heffingen. (Indien van toepassing) De gast/deelnemer wordt verplicht om een eventueel openstaand bedrag als 
gevolg van deze prijswijzigingen nog voor vertrek te voldoen. 
Vliegmaatschappijen behouden altijd het recht om vluchtroutes en vluchten te wijzigen. De organisator kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen. (Indien van toepassing) 
De organisator streeft naar 8 deelnemers voor de reset & inspiration break. Indien dit aantal niet wordt gehaald, 
behoudt de organisator het recht om de week voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum dan wel te 



 

annuleren. De gast/deelnemer mag in dit geval zelf besluiten akkoord te gaan met de nieuwe vertrekdatum of 
kosteloos te annuleren. 
De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten en/of schade als gevolg van een 
annulering door de organisator. De gast/deelnemer heeft derhalve geen recht op enige vergoeding van de 
organisator. 
Indien na aankomst blijkt dat het geboekte programma niet voldoet aan de wensen en verwachtingen van de 
gast/deelnemer, bijvoorbeeld wegens de lokale omstandigheden, en de gast/deelnemer zelf besluit af te zien 
van verdere deelname aan het programma, heeft de gast/deelnemer geen recht op enige vergoeding. 
Indien de organisator jegens de gast/deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de 
vergoeding ten hoogste één maal de deelnamesom. 
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de organisator gelden 
ook ten behoeve van de ingehuurde personen van Marjon van Grunsven. 
De organisator doet haar uiterste best de Reset & Inspiratieweek op een manier uit te voeren die de 
gast/deelnemer mag verwachten. Bij enig ongerief dient de gast/deelnemer de organisatie daarvan op de 
hoogte te stellen, zodat getracht kan orden het ongemak weg te nemen of anderszins op te lossen. Klachten 
achteraf worden binnen één kalendermaand in behandeling genomen. Achteraf heeft de gast/deelnemer geen 
recht meer op enige vergoeding. 
Marjon van Grunsven.heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan 
een cursus of reset & inspiration break. 
 
MEDISCHE DISCLAIMER 
De beweging en groeps activiteiten zoals die worden aangeboden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter 
vervaging van medisch noodzakelijke behandelingen. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom 
altijd met een gekwalificeerd arts. 
Meldt voorafgaande aan een sessie altijd aan de trainer/ begeleider als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk 
kan het programma hierop worden aangepast of kunnen persoonsgerichte oefeningen worden gegeven. 
Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. 
 
HUISREGELS 
De accomodaties waar wordt verbleven en welke worden bezocht zijn rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik 
zijn tijdens de reset & inspiration break in of rondom de accomodatie/ het huis (In de tuin) niet toegestaan.  
Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de 
belangrijkste kernwaarde. De begeleiders zijn respectvol naar alle deelnemers en verwachten dat deelnemers 
ook respectvol zijn naar elkaar. 
Marjon van Grunsven heeft deze lokatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de reset & inspiration break 
een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je 
eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de 
veroorzaker verhaald. 
Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de begeleiding van de locatie of 
Marjon van Grunsven.niet opvolgen, kunnen uit de reset & inspiration break verwijderd worden. Dit geeft de 
deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden. 
Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de reset & inspiration break uitsluitend toegestaan na 
voorafgaande toestemming van Marjon van Grunsven. 
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Terms and Conditions 
 
These conditions are understood under: 
Organizer: Marjon van Grunsven 
Guest/Participant: the contact person who entered into the agreement. This contact person is jointly 
and severally liable. 
Agreement: the agreed 'Reset & Inspiration week' between organizer and guest/participant. 
 
BOOKING, CANCELLATION CONDITIONS AND LIABILITY 
Within 7 days after registration, the guest / participant will receive a confirmation of registration and 
the invoice. The agreement between organizer and guest/participant is final the moment the (first) 
payment is received. The down payment must be made within 7 days of receipt of the invoice for the 
reset & inspiration break. The rest of the amount must be paid within 30 days at the latest. If the first 
(deposit) payment is not received within 7 days, the reserved spot will be released. 
Payment must be made 30 days after the date on the invoice. 
If the payment has not been received by the organizer within 30 days of the date, the 
guest/participant will be contacted to remind them of the payment term. In the event of failure to 
transfer the payment(s), the organizer reserves the right to withdraw the promised place from the 
guest/participant in the week in question. In that case, the guest/participant has already lost 
amounts transferred. 
In case the guest/participant is forced to cancel the reserved participation, we apply the following 
conditions. 
If canceled up to the 42nd day (exclusive) before the departure date: half of the payment 
In case of cancellation from the 42nd day (inclusive) to the 28th day (exclusive) before the departure 
date, 60% of the participation fee 
In case of cancellation from the 28th day (inclusive) until the departure date: 90% of the participation 
fee 
In case of cancellation on the departure date or later: the full participation fee 
The information on the website and in all correspondence with Marjon van Grunsven has been 
compiled with care. However, this information is intended as general information from which no rights 
can be derived. Marjon van Grunsven reserves the right to change the information on the website 
without further notice and is not liable for the consequences of changes to this website. 
Marjon van Grunsven is not liable for any injury or damage to the guest/participant resulting from the 
car trip, stay in the country and/or other products or services that have been booked with Marjon van 
Grunsven.  
The guest/participant is responsible for the correct travel documents and insurance. 
The passport must be valid for another 2 months upon return to the Netherlands. 
Travel insurance is mandatory for the reset & inspiration week with Marjon van Grunsven. The 
guest/participant is responsible for taking out suitable travel insurance. The organizer is not 
responsible for the correct travel documents and travel insurance and is therefore not liable for any 
damage resulting from the lack of these. 
The organizer reserves the right to change prices mentioned on the website and in correspondence in 
all cases as a result of (extra) government and/or airport taxes, surcharges and levies. (If applicable) 
The guest/participant is obliged to pay any outstanding amount as a result of these price changes 
before departure. 
Airlines always reserve the right to change flight routes and flights. The organizer cannot be held 
liable for the consequences of these changes. (If applicable) 



 

The organizer aims for 8 participants for the reset & inspiration break. If this number is not reached, 
the organizer reserves the right to move the week before the start to another date or to cancel. In 
this case, the guest/participant may decide to agree to the new departure date or to cancel free of 
charge. 
The organizer is not liable for any additional costs and/or damage as a result of a cancellation by the 
organizer. The guest/participant is therefore not entitled to any compensation from the organizer. 
If after arrival it appears that the booked program does not meet the wishes and expectations of the 
guest/participant, for example due to local circumstances, and the guest/participant decides to 
renounce further participation in the program, the guest/participant has no entitled to any 
compensation. 
If the organizer is liable towards the guest/participant for loss of travel enjoyment, the compensation 
will not exceed the participation fee. 
The exclusions and/or limitations of the organizer's liability included in this article also apply to 
persons hired by Marjon van Grunsven. 
The organizer does its utmost to conduct the Reset & Inspiration Week in a way that the 
guest/participant can expect. In the event of any inconvenience, the guest/participant must inform 
the organization, so that an attempt can be made to remove or otherwise resolve the inconvenience. 
Complaints afterwards will be handled within one calendar month. Afterwards, the guest/participant 
is no longer entitled to any compensation. 
Marjon van Grunsven.has the right to exclude persons from participation in a course or reset & 
inspiration break without stating reasons.  
 
MEDICAL DISCLAIMER 
The movement and group activities as offered are intended as leisure activities and not to blur 
medically necessary treatments. Always discuss physical and/or psychological complaints with a 
qualified doctor. 
Always report to the trainer/supervisor prior to a session if you have a physical complaint. It is 
possible that the program can be adapted to this or person-oriented exercises can be given. 
Don't force anything and take physical complaints seriously. 
 
HOUSE RULES 
The accommodations where the guests/participants will be staying and which are visited are non-
smoking facilities. Drug use and alcohol use are not allowed in- or around the accommodation/house 
(In the garden & parking facilities) during the reset & inspiration break. 
Respect for every person, regardless of his religion, opinions, orientation, gender and development is 
the most important core value. The facilitators are respectful to all participants and expect 
participants to be respectful to each other. 
Marjon van Grunsven has chosen this location with care to offer participants a safe and livable 
environment during the reset & inspiration break. Treat the location and its surroundings with care, 
like your own home. We are responsible to take great care of the beauty and coziness together. Any 
damage will be recovered from the causer. 
Participants who do not adhere to the house rules or who do not follow the instructions of the location 
guidance ( Which will be sent to you upon registration) or Marjon van Grunsven can be removed from 
the reset & inspiration break. This does not entitle the participant to a refund of course fees. 
Making video/film or sound recordings is only permitted during the reset & inspiration break with the 
prior permission of Marjon van Grunsven. 
 


