ALGEMENE VOORWAARDEN
Fijn als je het onderstaande aandachtig leest
ESENTIKA



Esentika is gevestigd te Horst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12061712
Esentika coacht, traint en adviseert professionals, medewerkers, teams en organisaties bij ontwikkelingsvraagstukken

Login en trainingsmateriaal
We vertrouwen er op dat je het trainingsmateriaal en de login gebruikt voor je eigen persoonlijke groei. Als je graag iets wilt delen met
anderen, neem dan eerst contact met ons op.

Gezonde balans
Ons trainingsmateriaal is door veel levenservaring, zelfreflectie en continue ontwikkeling zodanig dat het vernieuwend is en veel
impact zal hebben. We zijn blij dat we dit op een professionele wijze kunnen delen.

Een betere wereld
Wij werken graag samen met jou als professional, jullie als team of als organisatie aan een betere wereld. We zijn dus ook dankbaar
dat we ook in staat zijn, extra te investeren in projecten die bijdragen aan een betere wereld. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van
advies aan werkgevers om de deuren verder open te zetten voor bijzondere mensen.
Marianne Geurts

-------------------------------DISCLAIMER
Al het trainingsmateriaal dat is gekoppeld aan deze academy-omgeving is door ons met liefde, zorg en professionaliteit samengesteld.
We zijn er voortdurend heel bewust en actief mee bezig om onze inhoudelijke boodschappen qua juistheid en volledigheid zodanig
samen te stellen dat de intentie goed overkomt. We kunnen dat helaas niet garanderen. Om deze reden kunnen we ook geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade, van welke aard ook. Evenmin kunnen er aan de inhoud van deze
informatie rechten worden ontleend.
De informatie in deze academy-omgeving is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk. We vertrouwen er op dat je in staat bent de
juiste keuzes te maken op grond van deze informatie, alsmede voor het gebruik van de informatie. Omdat we voortdurend blijven
ontwikkelen, kan de informatie binnen de academy-omgeving ook veranderen. Het doen van wijzigingen kan door ons gebeuren
zonder voorafgaande aankondiging. Door deze wijzigingen zal echter de intentie van de boodschap niet veranderen.

COPYRIGHT
Op basis van vertrouwen gaan wij er van uit dat, zonder schriftelijke toestemming van Esentika, niets uit deze academy-omgeving
wordt verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt wordt, in welke vorm dan ook.
Tevens gaan we er van uit dat de aan deze academy-omgeving verbonden logingegevens persoonsgebonden zijn. We gaan er van uit
dat het delen met derden niet gebeurt. Mocht het toch nodig zijn, zullen we de in artikel 17 lid 2 Auteurswet 1912 en in het KB van 20
juni 1974 (Stb. 351) bedoelde vergoeding innen en/of daartoe in en buiten rechte optreden.

ANNULERING
Er kan wel eens iets onvoorziens gebeuren in ons (werkende) leven. Als je via de online-leeromgeving een product hebt gekocht, is
annulering alleen aan de orde voor de live-momenten. Hierover zullen we samen in overleg komen tot een andere oplossing.



Bij annulering van coaching, training, begeleidings- of adviestrajecten, tot twee weken voor de afgesproken (start) datum door of
namens de opdrachtgever, zullen we 10% van het offertebedrag als annuleringskosten in rekening brengen.
Bij annulering binnen twee weken voor de geplande (start)datum door of namens de opdrachtgever, zullen we 50% van het
offertebedrag als annuleringskosten in rekening brengen.

Ook in geval van overmacht bij Esentika zullen we in overleg afstemmen om de afspraken op een goede manier na te komen.
Op alle, met Esentika gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
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