
 

   

 

 

 

Accommodatie 

 Tijdens het verblijf maken we gebruik van accommodatie met overnachting. Hierop 

zijn de algemene voorwaarden van de locatie van toepassing. Deelnemer deelt tijdens 

de Ibiza reis een kamer op basis van 2 eenpersoonsbedden, tenzij anders is 

overeengekomen. Voor eenpersoonskamers geldt een toeslag. 

 Deelnemer staat het vrij op locatie een auto of fiets te huren, dit geheel op eigen 

risico.  

 De reis start en eindigt op een locatie zoals aangegeven in de beschrijving bij 

deelname, reiskosten en reistijd zijn voor de deelnemer. 

 Bij derving of schade op of aan de verblijf en training-locaties veroorzaakt door de 

deelnemer wordt deze verhaalt op de reisverzekering van de betreffende deelnemer. 

 Masterclass Ibiza behoudt zich het recht voor de locatie(s) te wijzigen door 

onvoorziene omstandigheden.  

 Roken is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen, tijdens sessies is roken niet 

toegestaan.  

 Speciale wensen met betrekking tot lichamelijke en geestelijke gezondheid dienen 

vooraf kenbaar te worden gemaakt, alsmede medicijn gebruik.  

 

Aansprakelijkheid 

 Deelname aan deze reis geschiedt op eigen risico. Masterclass Ibiza is niet 

aansprakelijk voor eventuele gevolgen van, enig opgedaan letsel en/of schade tijdens 

de deelname aan een coaching, workshop of training. Een reisverzekering is verplicht 

bij deelname aan de reis. 

 Indien de deelnemer niet binnen 24 uur na het ontdekken van eventuele letsel schade 

aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen. 

 Masterclass Ibiza is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade en gederfde winst. 

 Ten behoeve van de eigen veiligheid, die van anderen, en om het welzijn van de 

aanwezige dieren te waarborgen, houdt de deelnemer zich aan het huisreglement van 

de locatie waar de training/coaching/workshop plaats vindt. Tevens aan de vooraf, en 

tijdens de training/coaching/workshop, verstrekte aanwijzingen van de trainer-coach, 
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en/of de stal/terreineigenaar wat betreft omgang met aanwezige dieren. Als de 

deelnemer tegen de instructies van de trainer-coach of de stal/terreineigenaar in 

handelt, kan dit resulteren in onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname en 

verblijf op het terrein. 

 Deelnemer is verplicht gedurende de gehele activiteit de aanwijzingen en instructies 

van de trainer/coach op te volgen. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een 

deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig 

maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de 

deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. 

 Tijdens training/coaching met het paard zal de deelnemer zich in geen geval OP het 

paard begeven. Het niet opvolgen van instructie kwijt Masterclass Ibiza in alle gevallen 

van gelede schade. 

 Vervanging van trainer/coach: Masterclass Ibiza is te allen tijde gerechtigd een trainer 

of coach, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te 

vervangen door een gelijkwaardige coach/trainer. 

Betaling 

 Aanmelding via de site staat voor een optionele deelname. Een optie kan worden 

verstrekt gedurende 2 weken. Versturing van de factuur leidt tot betalingsverplichting. 

Na ontvangst van de overeengekomen aanbetaling is de deelname definitief.  

 De Ibiza reis kent een minimum aantal deelnemers van 6. Het doorgaan van de reis 

wordt uiterlijk 6 weken voor de reis vastgesteld. Het afgelasten van de reis i.v.m. te 

weinig deelname of overmacht verplicht Masterclass Ibiza niet tot terugbetaling van 

de reeds gemaakte reiskosten.  

 Indien de betaling voor aanvang van de reis niet is voldaan, kan de deelnemer alleen 

dan deelnemen aan de activiteiten als de betaling per direct contant wordt voldaan.  

 Het factuurbedrag dient binnen de vervaldatum vermeld op de factuur te zijn voldaan. 

Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de deelnemer niet van de aangegane 

verplichtingen. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de Journey, is 

vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) 

dag (24 uur) voor aanvang wordt aangemeld bij Masterclass Ibiza. Voor deze 

vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd. De wijzigingskosten voor 

de reis zijn voor rekening van de deelnemer. 

 Annulering door de deelnemer van de Masterclass Ibiza is uitsluitend persoonlijk 

mogelijk tot uiterlijk zes (6) weken voor de geplande vertrekdatum die vermeld staat 

in de bevestiging. Bij annulering binnen zes (6) weken voor de geplande vertrekdatum 

van de Ibiza reis is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.  

 Afbreken door de deelnemer na aanvang van de Masterclass Ibiza geeft geen recht op 

restitutie van het reeds betaalde bedrag. 

 



Auteursrecht, eigendomsrecht en privacy 

 Masterclass Ibiza/deelnemer erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de 

gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de 

overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der partijen zal direct 

noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan 

haar bekend worden aan derden bekend maken. Deze verplichting geldt zowel 

gedurende de reis als na afloop daarvan. 

 Masterclass Ibiza bewaart alle gegevens en conversatie van deelnemers in een veilige 

digitale omgeving voorzien van een wachtwoord. 

 Het auteurs- en eigendomsrecht van het trainingsmateriaal berust bij Masterclass 

Ibiza. 

 Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Masterclass Ibiza. 

 Het is niet toegestaan het trainingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.  

 Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.  

 Foto en film materiaal, (schriftelijke) reflectie en referenties kunnen worden gebruikt 

voor publiciteitsdoeleinden op de website en in brochure materiaal. Als u bezwaar 

heeft tegen herkenbaarheid kunt u dat hier aangeven.  

Toepasselijk recht 

 Op alle (rechts)handelingen en dergelijke van Masterclass Ibiza en overeenkomsten 

tussen Masterclass Ibiza en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. 

 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene 

aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit 

voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, 

tenzij de wet anders voorschrijft. 

 

 


