ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ZONNEWIJZER
* Dit zijn de algemene voorwaarden van de Zonnewijzer, centrum voor bewustwording en heling. Iedere
bezoeker (tevens docenten, huurders en andere aanwezigen) van ons centrum verzoeken wij om deze
voorwaarden vooraf te lezen. Dat kan op onze website (kopje De Zonnewijzer onderaan) of ter plekke
op het grote prikbord in de ontmoetingsruimte.
* Voor yoga geef je je in principe op voor een vaste lestijd van 1 uur (zie onder het kopje Yoga Les
Informatie). Het zou fijn zijn als je tijdig voor aanvang van de les aanwezig bent. Kun je een les niet
bijwonen, dan kun je in overleg inhalen op een ander tijdstip (kan ook bij collega yogadocenten in de
Zonnewijzer). Laat het even weten als je niet kunt, dan kan iemand anders op jouw plek een les inhalen.
* Het cursusjaar 2020-2021 bestaat uit 40 yogalessen. Daarbij zal zoveel als mogelijk het schema van de
middelbare schoolvakanties en de algemeen erkende feestdagen worden aangehouden.
Andere yogadocenten kunnen van dit schema afwijken.
* Betalingswijze verloopt per Triodos bankrekeningnr NL84 TRIO 0776 4503 52 t.n.v. de
Zonnewijzer te Drunen of contant in vier termijnen van 10 lessen. Andere yogadocenten hanteren hun
eigen manieren van betalen.
* Indien je de yogalessen niet wenst voort te zetten, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
* Bij situaties van overmacht (ziekte e.d.) behoudt de yogadocente zich het recht voor om een les te
laten vervallen. Er zal echter alle mogelijke moeite worden gedaan om voor vervanging van de yogales
te zorgen.
* René geeft natuurgeneeskundige behandelingen/consulten (lichaamsbehandelingen, gesprekken,
helingstechnieken, consulten, testen van natuurgeneeskundige middelen etc.). Hij hanteert als
uitgangspunt en intentie om het lichaamseigen zelfhelend vermogen van de mens te (re)activeren op de
meest natuurlijke wijze. Uitgebreidere informatie tref je aan op onze website onder de kopjes Bowen
Techniek en Emmett Techniek. De tarieven zijn afhankelijk van de lengte van een sessie en het aantal
keren dat je bent geweest. Zie hiervoor de specifieke informatie per behandeling op de website of in de
folder.
*Voor eventuele diefstal, vermissing of ongevallen kunnen wij ons helaas niet aansprakelijk stellen.
Iedere bezoeker van ons centrum is persoonlijk verantwoordelijk voor het intact houden van ruimtes,
inventaris en alle andere aanwezige (roerende en onroerende) zaken en voor het beheer van zijn/haar
persoonlijke eigendommen. Eventueel ontstane schade in of rond onze praktijk kan mogelijk door ons
verhaald worden.
* Ontstane schade aan eigendommen van bezoekers (molest, diefstal, ontvreemding of iets dergelijks)
in en rond ons centrum kan niet op de Zonnewijzer verhaald worden.
* Betreding van en aanwezigheid in de ruimtes van de Zonnewijzer, alsmede deelname aan cursussen,
workshops, behandelingen en consulten geschieden geheel op eigen risico.
* In het belang van alle betrokkenen vragen wij je vriendelijk om de nagestreefde zuiverheid van de
ruimtes zoveel als mogelijk te respecteren. Daarom verzoeken wij je niet te roken en om de werkruimtes
(yoga/meditatie- en behandelruimte) zonder (buiten)schoenen te betreden.
* Verhuur van de ruimtes van de Zonnewijzer is in overleg mogelijk. Indien er als gevolg van de
activiteiten van degene die de ruimtes huurt letsel of schade bij een cursist(e) ontstaan, dan verzoeken
wij deze cursist(e) dit met de desbetreffende docent(e) af te handelen.
* Mocht je klachten hebben ten aanzien van het (dis)functioneren van Hellen of René van Geffen of
zaken die met de Zonnewijzer in relatie staan, dan raden wij je aan dit bij hen te melden. Dit kan ook bij
de NIBIG organisatie (www.nibig.nl) die hiertoe specifieke klacht- en geschillenregelingen heeft lopen.
Hellen en René (de Zonnewijzer) staan aldaar ingeschreven onder registratienummer 526510. Voor
bedoelde situaties welke collega docenten of cursus/workshopleiders betreffen, verwijzen we je naar
hen persoonlijk.
* De Zonnewijzer behoudt zicht het recht voor om bij calamiteiten of zwaarwegende redenen bepaalde
activiteiten af te bouwen dan wel stop te zetten.

* De Zonnewijzer is een centrum voor bewustwording en heling. Een ieder die ons centrum bezoekt
voor een gesprek, les, behandeling, consult, workshop, cursus of anderzijds wordt geacht van onze
algemene voorwaarden op de hoogte te zijn, deze na te leven en deze te onderschrijven.
* De aan de Zonnewijzer toevertrouwde persoonlijke gegevens zullen te aller tijde vertrouwelijk
behandeld worden en op een zodanige wijze worden bewaard, dat deze niet voor derden beschikbaar
zijn. De Zonnewijzer zal in bijzondere gevallen slechts na uitdrukkelijke toestemming van de
desbetreffende persoon diens persoonlijke gegevens/informatie naar andere relevante partijen (bijv.
artsen, therapeuten, hulpinstanties etc.) doorgeven en wel zo dat dit de zaak van de betreffende
persoon dient.
* De Zonnewijzer zal alleen in speciale gevallen die terzake doen de (adres-mail-telefoon) gegevens van
een cliënt/cursist aanwenden om haar/hem of derden (na toestemming) te informeren. Deze
persoonlijke gegevens dienen nimmer aangewend te worden richting derden voor diens marketing- of
wervingsdoeleinden.
* De cliënt/cursist van de Zonnewijzer is bekend en gaat akkoord met bovengenoemde aanwending van
diens persoonlijke gegevens.
DISCLAIMER: WIJ WERKEN STEEDS VANUIT DE BESTE INTENTIES OM IEDER TE HELPEN BIJ HAAR/ ZIJN
PERSOONLIJKE HULPVRAAG. U BLIJFT ECHTER STEEDS ZELF DE EERST VERANTWOORDELIJKE VOOR UW
GEZONDHEID. BIJ HULP OF ADVIEZEN ONZERZIJDS BLIJFT HET RAADZAAM OM DEZE AF TE STEMMEN
MET UW HUISARTS OF BEHANDELEND SPECIALIST.
Onze hartelijke dank voor je medewerking en wij wensen je veel genoegen toe in ons centrum:

de Zonnewijzer
Prins Bernhardstraat 9
5151 VA Drunen
telefoon: 0416 – 378029
mobiel: 06-47079239
E-mailadres: zonnewijzerdrunen@tele2.nl
Website: www.zonnewijzerdrunen.nl
Hellen en René van Geffen
Eefje van Geffen-Timmermans
Ilona Merkx
Petra Gorter

