Goddess Sanctuary Retreat
Algemene voorwaarden:
Om de retraite voor iedereen goed te laten verlopen hebben we algemene voorwaarden opgesteld:
● Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en betaling van het
verschuldigde bedrag;
● Deelneming is definitief nadat het volledige bedrag is ontvangen en de deelname per e-mail aan de
deelnemer heeft bevestigd;
● Annulering van deelname door deelnemer kan slechts schriftelijk via e-mail. We proberen je plaats te laten
innemen door een ander. Als dat lukt kun je op een andere datum deelnemen. Restitutie vindt niet plaats;
● Bezielingmetmireille kan de retraite annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan waaronder
onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In dat geval wordt een nieuwe datum
gepland. Dit geldt dus ook indien als gevolg van een algehele lockdown de retraite op de geplande datum
niet kan plaatsvinden;
● Deelname aan de retraite is op eigen risico. Bezielingmetmireille is niet aansprakelijk voor letsel en/of
schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer. Deelnemer is
zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goed dekkende reis- en annuleringsverzekering;

Coronaregels:
We ontkomen er niet aan enkele coronaregels op te stellen – ieders mening mag er zijn en tegelijkertijd
houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen en daarom het volgende:
● Als je de coronacheck (zie onder) hebt gedaan en 1 van de vragen met ‘ja‘ hebt beantwoord, kom dan niet
naar de retraite maar meldt dit vooraf en je wordt verplaatst naar een andere datum.
● Als je volledig gevaccineerd bent en geen klachten ervaart willen je toch vragen om een aanvullende test te
doen en mee te nemen.
● Als je nog niet volledig gevaccineerd bent verzoeken we je een thuistest te mee te nemen;
● Tijdens de retraite geldt de 1.5 meter waar nodig, vaak kunnen we dat niet garanderen. I.v.m de activiteiten
en oefeningen.
● Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk.
● De bedoeling is dat we de ‘thuistest’ gezamenlijk doen waar iedereen bij is. Behalve (mireille & team)

Coronacheck
●
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●

Had je in de afgelopen 24 uur en of meer van de volgende klachten:
o Hoesten
o Neusverkoudheid
o Verhoging of koorts
o Benauwdheid
o Geur- en smaakverlies
Ben je op dit moment in isolatie omdat je positief getest bent op het coronavirus?
Ben je in quarantaine omdat je:
o Een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
o Uit een gebied terugkomt met een (zeer) hoog risico voor het coronavirus?
o Bent gewaarschuwd door de coronamelder-app?

Alleen maar liefde & bezieling
Mireille

