
Algemene voorwaarden 

ALGEMEEN 

1. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden. 
2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Nyingma Centrum 

Nederland tot stand gekomen. 
3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de website vermelde activiteit(en) 

en/of artikelen. 
4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst. 
5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de 

directie. 
6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Nyingma Centrum Nederland, zowel direct 

als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte 
schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel NCN als van 
derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De 
deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering. 

7. NCN is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van 
eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak 
ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending. 

INSCHRIJVEN 

1. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via onze website of e-mail. 
2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven. 
3. Het is niet mogelijk een plek in een activiteit voorwaardelijk te reserveren. 
4. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend. 
5. De datum waarop Nyingma Centrum Nederland de inschrijving ontvangt, is 

bepalend voor plaatsing in de activiteit. 
6. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
7. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling 

van Nyingma Centrum Nederland. 
8. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol. 

BETALEN 

1. Een groot gedeelte van ons aanbod kan direct betaald worden via de website. Je 
kunt betalen via iDEAL, Paypal en Creditcard en Apple Pay. 

2. Termijnbetaling: een gedeelte van ons aanbod kan in maandelijkse termijnen 
betaald worden. De eerste termijnbetaling is tevens de machtiging voor de 
resterende termijnen. Het aantal termijnen kan per aanbod verschillen. Dat wordt 
aangegeven op de website.  
a. Houd er rekening mee dat de dag van eerste betaling leidend is voor de 

opvolgende afschrijvingen (steeds een maand ertussen). 
b. Als het volledige bedrag is afgeschreven, stopt de automatische afschrijving. 
c. Mochten wij, om welke reden dan ook, de termijnbedragen waarvoor je een 

machtiging hebt afgegeven, niet kunnen incasseren, dan kan Nyingma 
Centrum Nederland je de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen. 



3. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt 
de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de 
betalingsverplichting van de deelnemer. 

4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden 
de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de 
deelnemer verhaald. 

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN 

1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op 
gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld. 

2. Bij verminderde validiteit dien je ons van te voren te bellen en te informeren naar 
de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan 
ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kun je na aanvang van de 
activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden. 

ANNULEREN 

1. Na de start van een activiteit kan, afhankelijk van de redenen van annulering, 
alleen in sommige gevallen, ter beoordeling van het Nyingma Centrum, na aftrek 
van gemaakte kosten, het inschrijfgeld worden gerestitueerd. 

2. Als activiteiten door Nyingma Centrum Nederland geannuleerd worden, zullen 
reeds betaalde inschrijfgelden binnen 1 maand worden terugbetaald. 

WIJZIGINGEN 

1. Alle op de website en op de Facebookpagina van Nyingma Centrum Nederland, 
in de nieuwsbrief of op de e-mail, of in bevestigingen genoemde gegevens zijn 
onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

2. Nyingma Centrum Nederland is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. 
Nyingma Centrum Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in 
welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato 
gerestitueerd. 

DIGITALE NIEUWSBRIEF 
Als je je inschrijft voor een activiteit bij het Nyingma Centrum wordt je door ons via 
onze digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze meest recente 
activiteiten. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je je eenvoudig uitschrijven 
via een uitschrijflink in de nieuwsbrief. 

DISCLAIMER 

Nyingma Centrum Nederland kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid 
aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste 
of onvolledige informatie op deze website.  

Laatst gewijzigd op 17 mei 2021 
 


