Coaching
Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Jeugd Met Een Opdracht ‘Twente’
Start Coaching

1. Zodra een afnemer de Coaching-overeenkomst heeft ingevuld en het betreﬀende bedrag is ontvangen
door JMEO Twente neemt JMEO contact op met afnemer. De afnemer ontvangt een
bevestigingsbericht van de overeenkomst.

Betaling

2. Zodra een afnemer de Coach-overeenkomst heeft getekend en het geld is overgemaakt is hij
betalingsplichtig.
3. De kosten van de coaching dienen te worden voldaan binnen de betalingstermijn zoals genoemd in de
overeenkomst.

Annulering door de afnemer van Jeugd Met Een Opdracht Twente

4. Annuleren van een coachingsovereenkomst dient schriftelijk plaats te vinden.
De datum en het tijdstip van ontvangst van de getekende overeenkomst bepalen welke kosten moeten
worden betaald.
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
• annulering binnen 14 dagen na de aanmelding: er worden geen kosten in rekening gebracht,
• annulering langer dan 2 maanden voor aanvang: er worden geen kosten in rekening gebracht;
• annulering korter dan 2 maanden, maar langer dan één maand voor aanvang: 20% van de kosten;
• annulering korter dan 1 maand voor aanvang: 30% van de kosten worden in rekening gebracht;
• er vindt geen restitutie van de kosten plaats bij het voortijdig stoppen van de workshop door de
afnemer;
• bij verhindering door overmacht van doorgang na de getekende overeenkomt is in overleg het
verplaatsen van de workshop naar een andere datum binnen één jaar kosteloos mogelijk, mits zo
spoedig mogelijk en uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de verhindering schriftelijk is
medegedeeld.

Annulering door Jeugd Met Een Opdracht ‘Twente’

• Wanneer het aanbod door overmacht (gedurende de looptijd) geen doorgang kan vinden op de vooraf
aangeboden wijze zal Jeugd Met Een Opdracht Twente zorgdragen voor vervangend aanbod,
eventueel op een nieuwe datum.
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