
 

 

Lichtwerkers Travel  
www.lichtwerkersnederland.nl 

 
Lichtwerkers Nederland 

Weversland 65, 2211 TX Noordwijkerhout 
 

Davy en Denise Diekstra 
 

lichtwerkersnederland@gmail.com 
 

btw-id: NL002219398B22 
kvk: 71273298 

 

Verbinding met je ziel  
 
Algemene Leveringsvoorwaarden 

 
 

 Na boeking/betaling zijn er 14 dagen bedenktijd waarin het volledige bedrag wordt teruggestort. 
 

 Na deze 14 dagen is annulering niet meer mogelijk. 
 

 Boekingen/betalingen binnen 30 dagen voor aanvang zijn niet annuleerbaar. 
 

Als er voor betalen in termijnen wordt gekozen en de tweede betalingstermijn wordt niet betaalt                
vóór mei 2020, vervalt het recht op deelname zonder terugbetaling van de eerste termijn. 
 

 Het is altijd mogelijk de reis aan een ander over te dragen. 
 

 Sluit een reis-, annuleringsverzekering af om dit af te dekken (optioneel). 
 

Als een deelnemer onrust veroorzaakt waardoor de spreker(s) de workshop(s) niet naar behoren              
kan uitvoeren, wordt deze uitgesloten. Kosten zijn voor de deelnemer. 
 

Lichtwerkers Nederland aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen           
tijdens de reis. Alle voorkomende problemen rondom je vlucht kun je verhalen bij de luchtvaart               
maatschappij. (vertragingen, negatief reisadvies, etc.) 

Alle voorkomende problemen rondom je verblijf kun je verhalen bij het hotel. (kamer, eten,               
luchthavenshuttle, etc.) 

http://www.lichtwerkersnederland.nl/


 
 Alle kosten door schade aan het hotel zijn voor de deelnemer. 

 
 Alle kosten van consumpties zijn voor de deelnemer. 

 
Lichtwerkers Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan            

eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens           
de reis. 
 

Verloopt de reis niet overeenkomstig met de verwachtingen die de deelnemer op grond van de                
reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht tijdens de reis in gesprek te              
gaan met Lichtwerkers Nederland en een oplossing te zoeken. Alleen op die manier kan Lichtwerkers               
Nederland invloed uitoefenen op de reis. 
 

Ligt de schade bij het hotel, de locatie, het vervoer dan is Lichtwerkers Nederland niet                
aansprakelijk. 
 

Is er schade ontstaan door overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden dan is             
Lichtwerkers Nederland niet aansprakelijk. 
 

Hartelijk bedankt voor het helemaal doornemen van de voorwaarden en neem gerust contact met               
ons op als iets nog niet helemaal duidelijk is. 
 
Tot in Gran Canaria! 
 
Veel liefs!  
 
Team Lichtwerkers Nederland Davy en Denise Diekstra  
 

 


