
 

 

 

 

Voorwaarden Prashanti Retreats Ibiza 
13-12-2018, te Eindhoven 

1. Begripsomschrijving  

Prashanti Retreats Ibiza- 
de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Prashanti Retreats Ibiza op enigerlei 
wijze verbonden ondernemingen en organisaties  

Deelnemer - 
de wederpartij van Prashanti Retreats Ibiza die deelnemen aan een door Prashanti Retreats 
Ibiza verzorgde retreats 

2. Toepasselijkheid en geldigheid  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Prashanti Retreats 
Ibiza als opdrachtnemer optreedt.  
2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze 
voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Prashanti Retreats Ibiza 
uitdrukkelijk en schriftelijk of via email zijn bevestigd.  
3. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze voorwaarden 
bepaalde volledig van toepassing.  

3. Boekings- en annuleringsvoorwaarden: 
 

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en het betalen van het inschrijfgeld 
verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. 
2. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retreat plaats te 
vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van het retreat betaald te 
zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande 
volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Prashanti Retreats Ibiza het recht de 
reservering te laten vervallen. 
3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 
weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld. 
4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers 
vrij om af te zien van het te volgen programma. 
5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het 
inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit. 
6. Wanneer de deelnemer besluit zijn reis te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke 
omstandigheden) gelden de volgende voorwaarden: 
· Tot 8 weken voor vertrek 15% van de reissom 
· Van 8 weken tot 6 weken voor vertrek 30% van de totale reissom; 
· Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van de totale reissom; 
· Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van de totale reissom; 
· Van 2 weken tot de dag van vertrek 100% van de totale reissom. 
Een annulering dient schriftelijk en per e-mail te worden doorgegeven.  
7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retreat bij te 
wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer 
uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Prashanti Retreats Ibiza zijn doorgegeven. 



 

 

8. Prashanti Retreats Ibiza heeft het recht een retreat te annuleren indien daartoe gegronde 
redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In 
geval van annulering door Prashanti Retreats Ibiza heeft de deelnemer recht op terugbetaling 
van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of 
schadevergoeding. 
9. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Prashanti Retreats Ibiza 
liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de 
verplichtingen van Prashanti Retreats Ibiza uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend 
verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: overlijden, acute ziekte, beperkende 
overheidsmaatregelen, verbod gebruik locatie, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, 
staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan 
vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten 
worden ontvangen.  
10. Prashanti Retreats Ibiza heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te 
sluiten van deelname aan een cursus of retreat. 
11. Tot 4 weken voor vertrek kan de deelnemer om wijziging in de reisovereenkomst 
verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter heeft van een annulering en indien Prashanti 
Retreats Ibiza het verzoek kan inwilligen, kan met de wijziging worden aangebracht. De 
wijzigingskosten bedragen EUR 50,- (excl. BTW) per boekingsbevestiging per wijziging, 
vermeerderd met de eventuele extra communicatiekosten. 
 

4. AANSPRAKELIJKHEID 
1.Prashanti Retreats Ibiza zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreats. 
2. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Prashanti Retreats Ibiza kan nimmer 
aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of 
letsel. 
3. Deelname aan excursies is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Prashanti Retreats 
Ibiza kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, 
verlies en/of letsel. 
4. In geval van overmacht heeft Prashanti Retreats Ibiza het recht naar eigen inzicht de retreat 
te verschuiven naar een latere datum, te verplaatsen naar een andere locatie of te annuleren. 
 

5. MEDISCHE DISCLAIMERS 
1. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. 
Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen 
geven. 
2. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. 
3. Alle medische informatie en voedselallergie gegevens moeten voorafgaand aan een boeking 
aan Prashanti Retreats ibiza worden verstrekt. Geen verantwoordelijkheid kan worden 
genomen voor informatie die niet vóór de aanvang van de retreat is gegeven. 
 

6. WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS 
1. Prashanti Retreats Ibiza heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van 
een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docent wegens ziekte of andere omstandigheden 
de lessen niet kan verzorgen. Prashanti Retreats Ibiza zorgt in dat geval voor een 
professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang 
van het retreat per mail over ingelicht. 
 

7. Minimumaantal deelnemers 
1.Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door Prashanti Retreats Ibiza 
14 dagen voor vertrek. Het minimumaantal deelnemers wordt vermeld bij de reis die u via de 
site boekt. De overeenkomst kan door Prashanti Retreats Ibiza onmiddellijk worden opgezegd, 
indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het aanbod genoemde minimumaantal 
deelnemers. 
2. Mocht het minimumaantal deelnemers niet worden gehaald zal Prashanti Retreats Ibiza 
altijd proberen alsnog de reis uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. In overleg 



 

 

kunnen we de volgende mogelijkheden aanbieden: • de reis wordt toch uitgevoerd maar met 
een prijsverhoging • er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden. 
3. De retreat wordt definitief bevestigd aan de deelnemers zodra het minimumaantal 
deelnemers zich heeft aangemeld en aanbetaald. 
 
 

8. Huisregels 
• Onze locaties is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de 

cursus of retreat niet toegestaan. 
• Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en 

ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde.  
• Wij hebben deze locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat 

een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan 
ook met zorg, zoals je eigen huis. Houdt tevens rekening met geluidsoverlast. We 
dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de 
veroorzaker verhaald. 

• Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden, kunnen uit de cursus of retreat 
verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van 
inschrijfgelden. 

• Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat 
uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Prashanti Retreats Ibiza.  

 
9. Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten 

1.Prashanti Retreats Ibiza stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van 
vertrek in het bezit van de deelnemer.  
2. Indien de deelnemer uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen 
heeft, meldt hij dit onverwijld bij Prashanti Retreats Ibiza. 
3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde 
documenten, zoals een geldig paspoort en rijbewijs. Indien de deelnemer de reis niet kan 
maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan 
verbonden gevolgen voor zijn rekening. 
4. Wij adviseren alle deelnemers, die aan de retraite deelnemen, een juiste reisverzekering af 
te sluiten. 

10. Geschillen en toepasselijk recht  

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te ‘s-Hertogenbosch, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Prashanti Retreats 
Ibiza het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.  

 


