Voorwaarden deelname Wilderness Leadership Transformation Program
Foundation for Natural Leadership
Aanmelding

Na de bevestiging ontvangt u de factuur voor de trail.

Deelnemers

Naast de facilitator is er plaats voor minimaal 5 en maximaal 7 deelnemers per trail.

Aansprakelijkheid

Zowel de Foundation for Natural Leadership/Stichting voor Natuurlijk Leiderschap als de
gids( en) en medewerkers van de instanties in Ierland kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele beschadiging of vermissing van bagage veroorzaakt door derden.
Dit geldt ook voor alle mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De deelnemers zijn
verplicht over een complete reis- en annuleringsverzekering te beschikken,
Het kan uiteraard zijn dat u reeds verzekerd bent. In dat geval adviseren wij u
nauwkeurig te controleren of de risico’s voldoende gedekt zijn.

Kosten

De kosten van deelname aan het programma bedragen € 2.500,- excl. BTW. Alle kosten
tijdens de trail zelf zijn hiermee voldaan, behalve de heen- en terugreis naar Cork en de
reis- en annuleringsverzekering zijn tevens niet inbegrepen.

Annulering

Indien u uw deelname onverhoopt zou moeten annuleren gelden hiervoor de volgende
tarieven:
 Tussen 2 en 4 maanden voor vertrek: 50% van de reissom
 < 2 maanden voor vertrek: 100% van de reissom
Mocht u, in het geval u toch niet mee zou kunnen, een andere deelnemer in uw plaats
willen laten gaan, dan geldt hiervoor een administratiefee van € 500,- ex. BTW. Deze
deelnemer kan alleen in uw plaats mee op voorwaarde dat de facilitator hiermee
akkoord gaat. De Foundation for Natural Leadership behoudt zich het recht voor om
voorgestelde vervanging af te wijzen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Marie van den Nieuwenhuijsen
via telefoonnummer: +31(0)6 27 01 31 27 of e-mail: info@naturalleadership.eu.

Na lezing ontvangen wij dit formulier bij voorkeur graag per mail (gescand) retour, voorzien van uw naam en
handtekening. Evt. postadres: secr. FNL, Graafschap Hornelaan 16, 6004 HP, Weert.

Naam:

……………………………………………………………………………………………

Datum:

……………………………………………………………………………………………

Woonplaats:

………………………………………………………………………………………….

Handtekening:

…………………………………………………………………………………………..

