
In de Energetische Therapie werken we met een behandelovereenkomst. Dit is wettelijk verplicht. Er staan de 
wederzijdse rechten en verplichten in vermeld. Bij minderjarigen dienen de ouders toestemming te geven en de 
overeenkomst te tekenen. In de eerste bijeenkomst leg ik de overeenkomst aan je voor. 

De verkoop van een product is na succesvolle betaling definitief. Als er iets niet goed is met een product door b.v. 
schade neemt u dan alstublieft binnen 3 dagen na ontvangst contact met mij op om tot een oplossing te komen. 

Fonkeltjes worden na bestelling binnen 1 tot 7 werkdagen verstuurd.
Doorverkoop van fonkeltjes is niet toegestaan. 

Na boeking en betaling van een evenement , workshop , training (geen evenement van ondernemersnetwerk FLOW) 
geeft Gwenya tot 3 weken voor aanvangsdatum 100% retour, binnen 3 weken voor aanvangsdatum bij afzegging 
50% retour . 

Een coachings of Energetische therapie afspraak dient tijdig afgezegd te worden. Minimaal 24 uur van te voren. 
Binnen 24 uur wordt het aankoopbedrag in rekening gebracht.

Je deelname aan evenementen van Ondernemersnetwerk FLOW is definitief na betaling. Er vindt geen teruggaaf of 
verrekening van het geldbedrag plaats bij niet kunnen aansluiten bij de geplande bijeenkomst.

Bij Coaching, Energetische Therapie, klanksessies en Yoga adviseert Gwenya u lichamelijke en/of psychische 
klachten te melden, zodat gekeken kan worden naar contra indicaties of een aanpassing van de oefeningen of inzet 
van klank. Deelname aan lessen, coaching en energetische therapie geschiedt op eigen risico van de cursist. 
Gwenya kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Gwenya 
gaat er vanuit dat de cursist(e) tijdens yoga normale lichamelijke inspanningen kan verrichten. Bij twijfel hierover 
kunt u huisarts of een evt. behandelend arts raadplegen.
Mobiele telefoons moeten helemaal uitgezet worden in de praktijk of eventruimte.

Deelname aan lessen , events betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.
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