
Algemene Voorwaarden  
betreffende inschrijving en deelname aan de online basiscursus Telepathie met Dieren

1. Inschrijving geschiedt middels het inschrijfformulier via de website van de 
Animal Soul Academy. Men verbindt zich aan deze voorwaarden voor de 
duur van de cursus waarvoor men zich inschrijft. De begeleiders hebben 
het recht inschrijvingen te weigeren, zonder opgaaf van reden. Het 
verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot de inschrijving kan 
leiden tot uitsluiting zonder restitutie van het geld. 

2. Betaling geschied via factuur waar de bedrijfsgegevens van de Animals Soul 
Academy op vermeld staan. Het gehele bedrag geschied voorafgaand het 
toetreden aan de online cursus. De inloggegevens worden na betaling 
binnen 48 uur voldaan. 

3. Annulering van inschrijving kan alleen als de betaling nog niet is voldaan. 
Dit dient per e-mail te worden aangekondigd. In geval van wanbetaling na 
de tweede herinnering, volgen incasso maatregelen. 

4. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is 
men zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.  

5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor 
rekening van de deelnemer. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle 
feitelijke kosten van rechts-en procesbijstand tijdens een gerechtelijke 
procedure. 

6. Bij voortijdige beëindiging van de cursus, op initiatief van de deelnemer, 
blijft met het volledige bedrag voor de cursus waarvoor me zich heeft 
ingeschreven, verschuldigd en bestaat er geen recht op restitutie van het 
hele of gedeeltelijke bedrag. Tevens is het niet mogelijk de online cursus 
aan een ander over te dragen. 

7. Op al het materiaal rust een copyright en is het overnemen van materialen 
ten strengste verboden. Er worden rechtelijke stappen ondernomen mocht 
dit geschiede.  

8. De organisatoren en begeleiders van de cursus zijn niet aansprakelijk voor 
schade aan of verlies aan eigen media (computer/laptop/ipad) waarop de 
cursus gevolgd kan worden. Tevens zijn ze niet aansprakelijk voor schade, 
letsel of wangedrag van eigen dier tijdens het volgen van deze cursus. Een 
dierenarts is altijd leidend bij ziekte van een dier. Mirjam Diepenbrock kan 
niet verantwoordelijk worden gesteld bij geen herstel of overlijden.  

9. Het wordt sterk aanbevolen geen alcohol of andere stimulerende middelen 
te nuttigen tijdens het volgen van de cursus.  

10.Een probleem of klacht, betrekking hebbende op cursus, materiaal of 
begeleiders dient altijd eerst met de betreffende persoon te worden 
opgenomen. Indien hierdoor geen duidelijkheid ontstaat, wordt een 
tussenpersoon geraadpleegd.  

11.Door inschrijving wordt de deelnemer aan de online cursus Telepathie met 
Dieren verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze 
Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 


