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Voorwaarden Samsara Congres 8 november 2020  
 

Inschrijving betekent dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden: 

Inschrijving en betaling 

• Inschrijving voor het Samsara Congres 8 november 2020 (hierna genoemd: ‘het congres’) vindt 
plaats via het inschrijfformulier van ‘het congres’ op de website www.eventbrite.nl. 

• Na de inschrijving voor ‘het congres’ heeft u 14 dagen bedenktijd. 
• U betaalt direct met iDeal via de inschrijfpagina van Eventbrite om de inschrijving compleet te 

maken en ontvangt per omgaande een e-mail met de orderbevestiging en factuur. 
• Definitieve plaatsing voor deelname aan ‘het congres’ vindt plaats op volgorde van ontvangst van 

betaling. Na ontvangst van de betaling is uw plek definitief. 
• Schrijft de deelnemer zich in voor ‘het congres’ binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan 

ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.  

Annulering 

• Annulering: Tot 30 dagen (tot 9 oktober 2020) voor aanvang van ‘het congres’ kan deelname via de 
website van Evenbrite worden geannuleerd en wordt deelnamegeld geretourneerd. Bij annulering 
blijft altijd €15,- euro administratiekosten verschuldigd. 

• Tot 20 dagen (tot 19 oktober 2020) voor aanvang van ‘het congres’ wordt 50% van het deelnamegeld 
geretourneerd. Dit kan alleen door een e-mail te sturen naar Mariëlle Cuijpers, de coördinator van 
het congres: marielle@samsara.nl 

• Na 20 dagen (vanaf 19 oktober 2020) voor aanvang van ‘het congres’ vindt geen restitutie meer 
plaats. Wel kan de deelnemer in overleg met Mariëlle Cuijpers iemand anders de plaats laten 
innemen, mits deze aan de toelatingseisen voldoet, dit ter beoordeling van de Samsara Yoga 
Docentenopleiding. Mail voor overleg naar: marielle@samsara.nl  

Erkenning 

Het congres is door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) erkend als bijscholing. De VYN 
vraagt aan zijn leden om zich bij te scholen. Hieraan is een systeem met punten aan gekoppeld en 
wordt gevraagd om in een periode van 5 jaar 60 punten te behalen. Derhalve hebben alle 
Samsara bijscholingen een aantal punten.  

Punten 

Elk lesuur van een bijscholing heeft 1 punt, met een maximum van 5 punten per dag. 

Certificaat 

Een certificaat van deelname aan ‘het congres’ met 5 punten wordt door Samsara na afloop van 
de congresdag digitaal toegestuurd in de vorm van een pdf-bestand en uitsluitend aan 
deelnemers die de hele congresdag hebben bijgewoond. 
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Privacy 

Samsara respecteert de privacy van studenten en geïnteresseerden. Wij dragen er zorg voor dat 
de persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze 
waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring. De meest 
actuele versie is op te vragen via info@samsara.nl en vindbaar op onze www.samsara.nl. 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan de activiteiten van Samsara geschiedt zowel op locatie als online op eigen risico. 

 


