
Algemene Voorwaarden voor vlieg-beleving.nl 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van vlieg-beleving.nl zoals deze beschikbaar is 

gesteld door Vlieg-Beleving . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud 

wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, 

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website 

alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vlieg-Beleving is het niet toegestaan tekst, 

fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom 

berust bij Vlieg-Beleving. 

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke 

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als 

programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel 

overeenkomst met Vlieg-Beleving te mogen claimen of te veronderstellen. 

Vlieg-Beleving streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de 

informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor 

geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie 

en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te 

verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vlieg-Beleving 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyper 

links verwijzen. 

Bepalingen  

De diensten die Vlieg-Beleving uitvoert voor de programma Vliegangst geeft geen 100% garantie. 

Uiteraard streven wij ernaar om die diensten uit te voeren die passen in uw situatie. De cursus kan 

uit meerdere vervolg sessies bestaan gelang uw vorm van angst. Voor een vervolg sessie gelden 

tarieven die door Vlieg-Beleving zal worden bepaald met een minimumtarief van € 75,00. 

Tijdens de cursus is het verboden om foto’s of video’s te maken van het cursusmateriaal. 

Ook is het plaatsen van merk materiaal op internet of andere mediakanalen niet toegestaan. 

 

Betalingen, Annuleringen 

 

Alle betalingen dienen binnen 14 dagen vooraf van de cursus te worden overgemaakt op de ABN-

AMRO ten name van Vlieg-Beleving op NL72ABNA0590877577 tenzij anders is overeengekomen. Bij 

het uitblijven van betaling voor een gemaakte afspraak zal er administratiekosten in rekening worden 

gebracht. Deze kosten bedragen €15,00 en zal dan een factuur voor worden gestuurd. 

Bij annulering 14 dagen voor aanvang zal het cursusgeld volledig worden geretourneerd en een 

afmelding 24 uur voor aanvang ontvangt u 50% van het betaalde bedrag retour en binnen 24 uur is 

geen terugboeking van het cursusgeld. Bij ziekte of andere omstandigheden kan de afspraak 

kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. 



Wijzigingen  

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de 

disclaimer van vlieg-beleving.nl op deze pagina 


