
Algemene voorwaarden

aanmelding, betaling en annulering van activiteiten in het meditatiecentrum

 Inschrijving voor een activiteit is alleen van toepassing als het geen 'open' activiteit betreft
maar bij de activiteit op de website een aanmeldformulier staat. Inschrijving vindt plaats als
de aanmelding via het aanmeldformulier op de website is ontvangen én het voor de 
activiteit geldende inschrijfbedrag is overgemaakt  onder vermelding van de activiteit op
rekeningnummer NL63 INGB 0005 9144 31 t.n.v. Stichting Vipassana-meditatie Groningen.
Als de deelnemer een andere persoon is dan de tenaamstelling van de rekening, dan deze 
naam graag eveneens vermelden.

 De medewerkers van het meditatiecentrum stellen het op prijs als er ruim van te voren 
wordt aangemeld. Als er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen is de volgorde van betaling
waarmee de inschrijving bevestigd is, bepalend. Degene die eerder heeft ingeschreven en 
betaald gaat voor iemand die later heeft ingeschreven en betaald. 

 Wanneer in het programmaoverzicht twee tarieven staan vermeld, is het geldende tarief 
afhankelijk van het netto inkomen per huishouden per maand. Het lage tarief geldt voor 
een inkomen tot € 1500 netto per huishouden. Bij een gezamenlijk inkomen daarboven 
geldt het hoge tarief. Als de financien een belemmering voor deelname vormen, dan kun je 
contact opnemen om te zien of een regeling mogelijk is. Bij duurdere activiteiten zoals 
retraites is het mogelijk om eerst een aanbetaling over te maken.

 Bij annulering door de deelnemer gelden de tarieven volgens onderstaande tabel:

 Annulering door het centrum. Wanneer de stichting wegens gebrek aan belangstelling of 
anderszins onverhoopt moet besluiten om de activiteit te annuleren, worden de 
deelnemers daarvan uiterlijk 7 dagen van te voren van op de hoogte gesteld.  Reeds 
betaalde bedragen worden in dat geval per omgaande teruggestort.

 Het doorgeven van de Dhamma (onderricht van de Boeddha) door de leraar wordt 
beschouwd als een vorm van dana (vrijgevigheid).  De leraar krijgt zijn/haar reis- en 
verblijfkosten vergoed.  Aan het einde van de activiteit is er gelegenheid dana (donatie) te 
geven aan de leraar. Zowel leraar als deelnemer beoefenen zo vrijgevigheid.

 Het bestuur van de stichting stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, 
verlies van eigendommen of schade van welke aard dan ook. De stichting gaat ervan uit dat
de deelnemer zelf verzekerd is voor schade middels een WA-verzekering.

 annulering inschrijfbedrag  kosten annulering
 1 week of langer voor aanvang hoger dan € 150,-  € 20,-

lager dan € 150,-  20% van inschrijfbedrag
 binnen een week voor aanvang n.v.t.  50% van inschrijfbedrag
 na aanvang van de activiteit n.v.t.  100% van inschrijfbedrag


