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Stovestraat 25 
3811 KA  Amersfoort 

tel: 033-4758403 
e-mail: info@mensenintuitie.nl 

www. mensenintuitie.nl  
 
 

 
INSCHRIJFFORMULIER                      LIGHTWORKER: ZELFLIEFDE 
 
 
Bij deelname teken je in voor twaalf lessen. De kosten zijn  € 505, -- Het nultarief btw is van 
toepassing. Je kunt het inschrijfformulier sturen naar: Mens & Intuïtie, Stovestraat 25,  3811 KA  Amersfoort 
 
Vanaf het moment dat bij Mens & Intuïtie je inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt er een plaats voor je 
gereserveerd. Je ontvangt voor aanvang van de cursus een bevestiging en een factuur. Je betaling dient voor de 
aanvang van de cursus op de bankrekening van M&I te zijn bij geschreven. 
 
Ik schrijf mij in voor de lessen “Zelfliefde” voor Lightworkers  
 

□  Maandagavond 6 december 2021  tijd: van 19.00 – 20.30 uur Locatie: Amersfoort 
 
 
 
Voor- en achternaam:  _______________________________________________________________________ 
 
 
Adres:  ____________________________________________________ Telefoon thuis:  __________________  
 
 
Postcode en woonplaats: ______________________________________ Telefoon mobiel: _________________ 
 

  
 e-mail:  _________________________ 

 
Het cursusgeld bedraagt   € 505,--    
 
c   Ik betaal het bedrag in één keer d.m.v. een overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum  
 
c   Ik betaal in maandelijkse termijnen d.m.v. een machtiging 
         De afschrijving van de eerste termijn zal plaatsvinden twee weken voor aanvang van de cursus.  
         De volgende termijn steeds rond de 25e van de maand.  

 
Ik geef Mens en Intuïtie een machtiging tot het afschrijven van het verschuldigde 
bedrag van mijn bankrekeningnummer  (vul aub het volledige IBAN nummer in) :  
   

IBAN:                   
 

(SEPA-Euro incasso -  Incassant-ID: NL14ZZZ100384490000)  
 

Ik ben bekend met het feit dat, indien ik niet akkoord ben met de afschrijving, ik binnen 60 dagen bij mijn bank opdracht 
kan geven het bedrag terug te boeken. 
c Ik ga akkoord met de volledige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze  te vinden zijn op de website 
van Mens & Intuïtie, versie 25 oktober 2012.  
c Ik ga akkoord met de wijze waarop Mens & Intuïtie regels hanteert en toepast in het kader van mijn Privacy, zoals 
vermeld op de website van Mens & Intuïtie. Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens ten behoeve 
van de administratie en cursistenregistratie, en ben ervan op de hoogte dat Mens & Intuïtie geen gegevens deelt met derden. 
 
Datum: __________________________      en handtekening:  ______________________________________ 
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN (VERKORT) 

van 

MENS EN INTUÏTIE 

gevestigd te Amersfoort 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort 

op 25 oktober 2012 

 
9 Betalingsvoorwaarden 
9.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling direct na aanmelding, doch uiterlijk een week voor aanvang van de eerste cursusdag op een door 
opdrachtnemer aangegeven rekeningnummer. Bij aanmelding op dezelfde dag dat een cursus een aanvang neemt dient het lesgeld op die dag terstond aan 
opdrachtnemer te worden voldaan. 

9.2 Indien door opdrachtgever niet zijn betalingsverplichting zoals hiervoor omschreven is nagekomen, zijn de volledige cursuskosten in zijn geheel opeisbaar. 
9.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van de opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien de opdrachtgever daaraan niet voldoet binnen de gestelde termijn dan raakt de opdrachtgever direct in verzuim. 
De opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen. 
9.4 Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de opdrachtnemer in staat van 
faillissement geraakt. 

9.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: 
a) een betalingstermijn is overschreden; 
b) de opdrachtgever failliet is, of in surseance is; 
c) de opdrachtgever of diens bedrijf wordt ontbonden of geliquideerd; 
d) de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
9.6 De opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen na vervaldatum van de betalingstermijn. Bij betalingsachterstand treedt de rente van rechtswege in 

werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 
9.7 De rente bedraagt: 
a) voor zakelijke transacties: De handelsrente conform artikel 6:119a van het Burgerlijk wetboek  
b) voor consumenten transacties: de wettelijke rente zoals vastgesteld in artikel 6:119 van het Burgerlijk wetboek. 
9.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer alle buitengerechtelijke 
incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend als 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50 exclusief BTW. Ingeval van een 

consumententransactie de kosten zoals vermeld in artikel 6:96 van het burgerlijk wetboek. 
9.9 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de opdrachtgever 
verschuldigd, tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet. 
9.10 Indien de opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten 
maken voor rekening van de opdrachtgever. 
 

10 Annulering en restitutie 
10.1 Opdrachtgever heeft het recht gedurende 14 dagen of zoveel als wettelijke bepalingen voorschrijven na dagtekening van de inschrijving voor de cursus of 
activiteit de inschrijving te herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat opdrachtgever daarvoor kosten in rekening worden gebracht. 
In afwijking tot bovenstaande wordt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geacht terstond een overeenkomst tot stand te zijn gekomen indien opdrachtnemer 
zich aanmeldt voor een cursus binnen 14 dagen voor aanvang als waarop deze cursus een aanvang neemt. In dat geval komt de bepaling van 14 dagen 
bedenktijd te vervallen, dit ongeacht of opdrachtgever op de betreffende dag reeds feitelijk aan de betreffende cursus deelneemt. 

Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden. 
10.2 Tenzij anders is overeengekomen gelden de hiernavolgende annuleringsregels. 
10.3  Bij annulering na voornoemde termijn, doch binnen twee weken voor aanvang van de cursus is opdrachtgever vijftig procent van de totale cursuskosten 
aan opdrachtnemer verschuldigd, tenzij deze opzegging te wijten is aan een niet toerekenbare tekortkoming, zoals overmacht of andere zwaarwichtige 
omstandigheden van opdrachtgever. 
10.4 Indien de opdrachtgever tijdens de cursus annuleert is hij het volledige overeengekomen cursusbedrag verschuldigd. 

10.5 Afzegging voor een initiële, speciaal voor opdrachtgever geplande sessie dient minimaal tot 48 uur van te voren te geschieden, anders wordt de sessie als 
uitgevoerd beschouwd en is de volledige vergoeding verschuldigd. 
10.6 Voor activiteiten in groepsverband behoudt de opdrachtnemer het recht om geen kwijtschelding te verlenen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid bij een 
of meer bijeenkomsten, ongeacht de reden van afwezigheid of vertrek. Dit geldt ook in geval van overmacht van de opdrachtgever of van de cliënt. 
 
 

 


