ALGEMENE VOORWAARDEN BIRTH FLOW
Artikel 1 - Definities
1. Cursus; de zwangerschapscursus HypnoBirthing® - The Mongan Method.
2. Docent; de HypnoBirthing® docent werkzaam bij Birth Flow gevestigd te Amsterdam.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83645381. De Docent
voldoet aan de gestelde criteria van The Mongan Method HypnoBirthing® Institute.
De Docent is lid van de vereniging HypnoBirthing Nederland en België.
3. Cursist; de zwangere vrouw en haar geboortepartner. Onder geboortepartner wordt
verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte.
4. De HypnoBirthing® cursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de HypnoBirthing cursus en
eventuele andere diensten van Birth Flow.
2. Birth Flow behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de
prijsopgaven te veranderen. Cursist kan na wijziging van de Algemene Voorwaarden en
prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven
van deze documenten.
3. Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van
toepassing.
Artikel 3 - Cursus
1. De cursus bestaat uit 5 lessen van ieder 2,5 uur.
2. Op de website www.birthflow.nl is het aanbod te vinden mede als cursusdata en tijden.
3. Birth Flow biedt de cursus zowel in groepsverband als privé aan. Tijdens de
telefonische intake wordt de cursusvorm besloten en schriftelijk door de docent
bevestigd.
4. Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.
Artikel 4 - Groepscursus
1. De groepscursus wordt gevolgd in een groep van minimaal 3 en maximaal 6 zwangeren
en hun geboortepartner.

2. De data van de groepscursus zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij
minder dan 3 aanmeldingen behoudt Birth Flow zich het recht om de cursus af te
zeggen. Birth Flow zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus
online te laten volgen of een ander tijdstip. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel
reeds betaalde cursusgeld geretourneerd worden.
3. Wanneer een cursist een groepsles op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan
deze niet bij een andere groep ingehaald worden. De cursist krijgt (een deel van) het
cursusgeld niet gerestitueerd voor niet gevolgde lessen.
Artikel 5 - Privé cursus
1. De privé cursus wordt gegeven aan 1 en maximaal 2 zwangeren met hun
geboortepartners.
2. De cursusdata worden in onderling overleg afgestemd en vinden plaats in vijf
aaneengesloten wekelijkse lessen.
Artikel 6 - Inschrijving
1. Inschrijving voor de cursus gebeurt via het aanmeldformulier op de website.
2. Binnen 4 werkdagen na ontvangst van de digitale aanmelding ontvangt de cursist een
bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres met praktische informatie over de
cursus en de factuur.
3. Inschrijving verplicht tot betalen. De factuur moet binnen een week na ontvangst - en
in ieder geval voor aanvang van de cursus - worden voldaan.
4. Wanneer de cursist na 4 werkdagen na het versturen van de aanmelding geen
bevestigingsmail heeft ontvangen, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te
nemen met Birth Flow via info@birthflow.nl.
5. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
6. Kan de cursist niet geplaatst worden in de door haar gekozen cursus, dan nemen wij zo
spoedig mogelijk contact op met de cursist om in overleg naar een passend alternatief
te zoeken.
7. Wanneer er geen passend alternatief gevonden wordt vervalt de inschrijving.
8. Deelname aan de cursus is definitief nadat het cursusgeld is ontvangen door Birth Flow.
Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden
1. De cursist betaalt voorafgaand aan de cursus op basis van een schriftelijke factuur en
uiterlijk op de factuur vermelde betalingsdatum.

2. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving van de cursus definitief, tenzij er sprake
is van annulering zoals genoemd in artikel 4.2, artikel 8 of artikel 9.
3. Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan
kan deze telefonisch contact opnemen met haar docent om mogelijkheden van
gespreide betaling te bespreken.
4. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde een
vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar
verzekeraar te raadplegen of (een deel van) de cursus vergoed wordt. De
verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt
bij de cursist.
Artikel 8 - Annulering door de cursist
1. De cursist dient de docent direct op de hoogte te stellen indien hij/zij door
omstandigheden niet aan de cursus kan deelnemen. Dit kan zowel telefonisch als
schriftelijk.
2. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander
tijdstip.
3. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde
cursusgeld geretourneerd.
4. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50%
van het cursusgeld verschuldigd.
5. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige
cursusgeld verschuldigd.
Artikel 9 - Annulering door Birth Flow
1. Birth Flow behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht.
2. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt geretourneerd. De docent zal zich inspannen
om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus, al dan niet in een andere
samenstelling, alsnog te volgen.
Artikel 10 - Correspondentie
1.

Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig
mogelijk doorgeven per email via info@birthflow.nl

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid
1. Birth Flow zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Birth Flow is
niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door
de medische conditie van de cursist. Ondanks dat Birth Flow de grootste
zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname voor eigen risico.
2. Birth Flow is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cursist welke
voortkomt uit een bij de cursist aanwezige medische, psychische en/of fysieke
aandoening.
3. Birth Flow aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cursist
onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende
informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
4. Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Birth
Flow kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of
opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.
5. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s
met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van
deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
6. Birth Flow is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de
deelnemer.
7. Birth Flow behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag of anderzijds het
normale verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van
overige cursisten, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot
uitbetaling van de deelname kosten onverlet.
Artikel 13 - Intellectueel eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van de HypnoBirthing® Institute. De
rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het
cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de
cursus worden door de HypnoBirthing® Institute voorbehouden. Zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de HypnoBirthing® Institute
mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte
cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden
verveelvoudigd.

