Algemene voorwaarden 2013 - 2014

1. Algemeen
1-1
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 7 Days of Happiness georganiseerd door
The Flirt Company.
1-1-1
The Flirt Company heeft het recht om deze voorwaarden te veranderen, te verwijderen, iets aan
toe te voegen.
1-2
Respect voor iedereen, ongeacht religie, ideologie of fase in ieders (spirituele) proces is een
belangrijke voorwaarde. TheFlirt Company is respectvol naar elke deelnemer en verwacht van de deelnemers
deze zelfde attitude richting anderen.
1-3
The Flirt Company heeft de locatie met zorg geselecteerd om iedereen het gevoel van 'thuis' te
geven. Wij verwachtenvan de deelnemers dat zij deze locatie ook behandelen als hun thuis: met aandacht en
liefde.
1-4

The Flirt Company of diens trainers kan in geen enkele situatie aansprakelijk worden gesteld voor
de ervaringen en gebeurtenissen tijdens de trip. Je dient ook zelf zorg te dragen dat je op tijd bent
op de aangegeven dag en met de juiste voorbereiding.

1-4-1

The Flirt Company draagt het recht om veranderingen aan te brengen in de data, tijden en/of
locatie. Natuurlijk zul je ruim op tijd hiervan op de hoogte worden gebracht. Daarnaast is het je
eigen verantwoordelijkheid om volledig geinformeerd te blijven.

2. Aanmelding
2-1
Op het moment van het verzenden van dit aanmeldformulier voor de 7 Days of Happiness, gaat de
deelnemer akkoord metde Algemene Voorwaarden zoals hier geschept en verplicht zich tot het betalen van
de deelnemersfee à €1199,2-2 Na registratie zal er binnen 48 uur een bevestiging volgen met daarbij alle betalingsgegevens.
2-3
Als de betaling niet is ontvangen binnen 30 dagen, dan behoudt Flirt Company het recht om de
aanmelding te annuleren. Dit betekent echter niet dat het de deelnemer ontslaat van de financiele
verplichting.
2-4

Je bent verzekerd van een plekje in het huis en een plekje binnen het 7 Days of Happiness-concept
als het formulier volledig is ingevuld (1.) je een kopie paspoort hebt gemaild (2.) je de bevestiging
van Flirt Company hebt ontvangen (3.) en een aanbetaling is gedaan (4.).

2-5

Deelname aan de 7 Days of Happiness is volledig op eigen risico. The Flirt Company kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte schade
aan de deelnemer of zijn of haar eigendommen.

3. Verblijf
3-1
7 Days of Happiness is incl. verblijf, ontbijt, drinken (excl. alcohol) en avondeten (excl. uiteten) en
alle activiteitengeorganiseerd rondom het huis
3-2
Tijdens het verblijf is het niet mogelijk om te switchen van accomodatie. Mocht dit wenselijk zijn,
dan zijn de kosten voor eigen rekening
3-3

The Flirt Company kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige teleurstelling aangaande
het verblijf. Geld terug is dan ook geen optie. Maak het bespreekbaar en we kunnen kijken wat we
voor je kunnen betekenen.

3-4

Je bent zelf aansprakelijk voor enige schade aan de accomodatie veroorzaakt door eigen handelen.

3-4-1

Enige schade zal dan ook direct door de eigenaren van het huis bij jou geclaimd worden.

3-5

Huisdieren zijn niet toegestaan. Wel is een hondje aanwezig van de eigenaren van het huis.

4. Betaling
4-1
Na aanmelding krijg je per mail een bevestiging. De eerste betaling dient te worden voldaan binnen
7 dagen en bedraagt 50 % van de totale kosten.
4-2

Teruggave van deze betaling is op geen enkel moment mogelijk.

4-2-1

Na aanmelding, dien je zo snel mogelijk zelf je vlucht te regelen. The Flirt Company kan dit ook
voor je regelen, geef dit dan aan in het bericht.

4-3
Mocht je eerder aankomen, dan kun je op eigen kosten verblijven in de accomodatie. Geef dit bij
ons aan en wij verwijzen je door naar de eigenaren van het huis.
4-4 De prijzen zoals genoemd, zijn particuliere prijzen. Wil je deze kosten als bedrijfskosten opvoeren, dan
zal de btw apart berekend worden.

5. Annulering
5-1

Wil je annuleren? Doe dit dan snel! Voor 1 februari 2014 mag je kosteloos annuleren. Tot 15 april
2014 mag je annuleren en betaal je 75% van de totale kosten. Annuleer je na 15 april 2014 dan zal
100 % van de kosten in rekening worden gebracht.

5-2

De deelnemer is verantwoordelijk om te checken of de annulering goed is ontvangen door The Flirt
Company.

5-3

Als de deelnemer zelf niet meer in mogelijkheid is om aan de 7 Days deel te nemen, dan is
toegestaan om een persoon voor jou in de plaats te sturen. Mocht je al betaald hebben, dan zul je
dit zelf onderling met deze nieuwe persoon moeten regelen. Dit dient ten minste 3 weken van te
voren, worden aangegeven.

5-3-1

Dit is alleen mogelijk voor de 7 Days of Happiness, niet voor het vliegticket. Deze zullen op eigen
initiatief gewijzigd en veranderd moeten worden met bijhorende kosten.

5-4

Als er onvoldoende deelnemers zijn, The Flirt Company heeft het recht om de 7 Days te annuleren.

5-4-1

Alle betalingen zullen volledig worden terugbetaald als de trip niet doorgaat.

6. Reisdocumenten
6-1

Zorg ervoor dat jouw reisdocumenten voldoen aan de eisen die de vliegtuigmaatschappij stelt.

6-2 In geen enkel geval is The Flirt Company aansprakelijk voor jouw reisdocumenten of enige extra kosten
die hiervoor gemaakt moeten worden.
6-3 Je bent zelf aansprakelijk voor een passende reisverzekering en je eigen reisgezondheid. Draag hiervoor
ook de verantwoordelijkheid. We helpen echter wel graag.
6-4 Je bent verplicht om zelf zorg te dragen voor een reisverzekering voor deze trip. The Flirt Company of
diens trainers kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld of kosten op worden verhaald.

	
  

