
 

 

Reserveringsvoorwaarden: 
 

1. Rebecca van Emden treedt niet op als reisorganisatie en/of reisleider, wel beschikt ze over voldoende 
informatie betreffende beide locaties om de meeste vragen te kunnen beantwoorden en tips te geven 
over beide locaties en activiteiten in de nabije omgeving. 

2. Reservering en betaling: Bij het vastleggen van de 3-daagse zal binnen 3 weken een aanbetaling van 
50% van de totale kosten plaatsvinden. Deze aanbetaling is in principe non-refundable (zie 
annuleringsvoorwaarden onder punt 4). Uiterlijk 1 maand voor vertrek dient het resterende bedrag te 
worden overgemaakt. 

3. De reservering is definitief wanneer het reserveringsformulier en de offerte zijn getekend, de locaties 
beschikbaarheid en reservering hebben bevestigd en 50% van het totaalbedrag is aanbetaald. 

4. Annuleringsvoorwaarden: Het is mogelijk om kosteloos te annuleren tot 2 ½ maand voor de 
vertrekdatum. De aanbetaling zal dan worden vergoed (-10% voor administratie- en 
voorbereidingskosten). (Gedeeltelijke) annulering binnen de 2 ½ maand voor de datum van vertrek is 
mogelijk. Echter de aanbetaling van 50% wordt niet vergoed Daarnaast zijn ook  de kosten voor het 
Birkman assessment verschuldigd indien de vragenlijst reeds is ingevuld. In overleg is het dan mogelijk 
om het persoonlijk assessment alsnog op afspraak te laten plaatsvinden in Nederland. Bij (gedeeltelijke) 
annulering binnen 2 weken voor de vertrekdatum is het volledige bedrag verschuldigd. 

5. Birkman Methode: Het persoonlijke Birkman assessment is essentieel onderdeel van deze 3-daagse. 
Deelnemers zullen dus tijdig, uiterlijk 2 weken voor vertrek, de vragenlijsten invullen. Zij stemmen erin 
toe deze resultaten in het kader van de teamanalyse met elkaar te delen. Het niet invullen van de 
vragenlijst, leidt automatisch tot het niet (kunnen) deelnemen aan deze      3-daagse reis. Zodra de 
vragenlijst is ingevuld zijn de totale kosten voor het individuele Birkman Consult verschuldigd. 

6. Samenstelling programma: het programma bevat een aantal basisonderdelen die samenhangen met de 
Birkman Methode. In overleg met de opdrachtgever zal uiterlijk een maand voor vertrek een programma 
worden vastgesteld, waarin ook ruimte is voor wensen, doelstellingen en verwachtingen. Het is aan de 
consultant om aan te geven in hoeverre bepaalde verwachtingen en doelstellingen middels een Birkman 
assessment inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

7. Deelnemers: Het gezelschap zal uitsluitend bestaan uit de deelnemers, de Birkman Professional en 
eventueel een assistent voor catering en/of ondersteunende werkzaamheden. 

8. Catering (Durbuy): Er zal binnen de grenzen van redelijkheid rekening worden gehouden met 
dieetwensen en allergieën. Men dient deze uiterlijk 2 weken voor vertrek schriftelijk kenbaar te maken. 
Deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor met name het controleren van ingrediënten in gerechten 
vooral in geval van allergieën. Mochten er overige specifieke wensen zijn, zoals bijvoorbeeld en 
verjaardag, dan deze ook graag uiterlijk 2 weken voor vertrek aangeven. 

9. Drank-, drugs en rookbeleid: Op beide locaties mag niet binnenshuis worden gerookt. Ook dient men 
zorg te dragen voor het opruimen van sigarettenpeuken buiten. (Soft & Hard) Drugs zijn geheel niet 
toegestaan. Het gebruik hiervan kan leiden tot directe annulering van deelname aan de 3-daagse, 
zonder vergoeding van kosten. Tijdens maaltijden en na de trainingen kan er alcohol worden 
geschonken (all-Inclusive bij catering Durbuy), tenzij anders aangegeven door de opdrachtgever. 
Daarbuiten wordt ’t niet wenselijk geacht, om het doel van de 3-daagse niet uit het oog te verliezen. 

10. Indien onverhoopt de Birkman Consultant, Rebecca van Emden, vanwege ziekte of zwaarwegende 
persoonlijke omstandigheden, gedwongen is de 3-daagse te annuleren, dan zal er in overleg worden 
gekeken naar een vervangende datum en oplossing. Mocht dit niet binnen 3 maanden na de initiële 
startdatum mogelijk blijken, dan zal er een volledige restitutie van de gemaakte kosten plaatsvinden, tot 
een maximum van de kosten per deelnemer bij inschrijving. 

11. Overige kosten van deelnemers, ontstaan door individueel gemaakte afspraken, reserveringen, 
vertraagde vluchten, verloren bagage, etc., zullen niet worden vergoed. Hiertoe dient men zelf, 
desgewenst, verzekeringen af te sluiten. 

 


