
	

Algemene voorwaarden deelnemers open inschrijving 
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen More Happy    
en de deelnemer van training, workshop of onderwijsactiviteiten op open inschrijving 
 
2.    De overeenkomst komt op de volgende wijze tot stand: 
- de deelnemer vult het inschrijfformulier op de website in 
- More Happy stuurt een bevestigingsmail met een factuur 
- de deelnemer voldoet de factuur binnen 14 dagen 
Na betaling van de factuur is de overeenkomst en inschrijving definitief 
 
In het factuurbedrag is het verplichte trainingsmateriaal inbegrepen. Het verplichte en het 
eventueel additionele trainingsmateriaal wordt op de dag van de training uitgereikt. 
 

Annulering door de deelnemer 

3.    In het geval van online inschrijven geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 
kalenderdagen. De deelnemer heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden tot 14 
dagen na het sluiten van de overeenkomst. In de praktijk is dit dus 14 dagen na het tijdig voldoen 
van de factuur aangezien daarmee de overeenkomst definitief is.  
 
4.    Annulering na deze 14 dagen kan verder: 
-    Tot 4 weken voor de start van de training, workshop of onderwijsactiviteit zonder kosten 
-    Bij annulering voor 2 tot 4 weken voor aanvang van de training, workshop of 
onderwijsactiviteit is 50% van de onderwijskosten verschuldigd 
-    Bij annulering bij minder dan 2 weken voor aanvang van de training, workshop of onderwijs-
activiteit is 100% verschuldigd 
 
5.    De deelnemer mag iemand anders in zijn plaats laten deelnemen mits deze persoon voldoet 
aan de gewenste randvoorwaarden zoals leeftijd en doelgroep. 
 

Annulering door More Happy 
6.    More Happy houdt zich het recht toe een training, workshop of onderwijsactiviteit te 
annuleren. More Happy zal zich daarover schriftelijk verantwoorden. De deelnemer heeft 
daarmee recht op restitutie van het volledige door de deelnemer betaalde bedrag. In overleg kan 
de deelnemer aangeven bij een andere training te worden ingeschreven. In dat geval wordt het 
verschil tussen beide training, workshop of  onderwijsactiviteiten terug gestort of 
nagefactureerd. 
 

 
 



	

Wachtlijst 
7.    Wanneer een training, workshop of onderwijsactiviteit is volgeboekt wordt de deelnemer op 
een wachtlijst geplaatst. Wanneer een plek vrij komt, wordt de eerstvolgende deelnemer op de 
wachtlijst hiervan op de hoogte gesteld. Pas na toezegging van de deelnemer wordt een factuur 
gestuurd waarna de inschrijving definitief is. 
 
 

Uitsluiting aansprakelijkheid 
8.    More Happy is slechts aansprakelijk als de eventuele schade het gevolg is van bewust 
roekeloos handelen of nalaten en maximaal voor het bedrag van de opleidingsactiviteit. More 
Happy is niet aansprakelijk voor iedere vorm van indirecte schade zoals gederfde winst. 
Deelnemers betreden de ruimtes van More Happy of de gehuurde locatie voor de training, 
workshop of onderwijsactiviteit op eigen risico. 
Deelnemers zijn en blijven verantwoordelijk voor eigen (meegebrachte) eigendommen. More 
Happy is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de eigendommen van de 
deelnemers.  
 

Auteursrechten 
9.    Door More Happy verstrekt trainings- en lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. De 
rechten voor de auteursrechten liggen bij More Happy. Dat geldt ook voor foto’s, logo’s en 
afbeeldingen die onderdeel zijn van het trainingsmateriaal. Dit trainingsmateriaal mag niet 
zonder toestemming van More Happy worden vermenigvuldigd, gewijzigd en/of online worden 
geplaatst.  

 


