Betalings- en annuleringsvoorwaarden Afvallen en Slank blijven
De Landbouw Nauerna geeft het programma afvallen en slank blijven.
Nadat je aanmelding bevestigd is door De Landbouw Nauerna gelden deze voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Afvallen en slank blijven is eigenlijk onbetaalbaar. Het programma zal in totaal 5 sessies zijn, de duur
van de consulten zijn soms langer dan een regulier consult van een uur. Het tarief van een sessie is
€139,80. Dit is inclusief het ondersteuningsmateriaal voor thuis. Voor kinderen t/m 15 jaar zijn er
totaal 4 sessies.
De totale kosten voor volwassenen, zijnde € 699,-, mogen in 5 termijnen na elke sessie voldaan
worden. De totale kosten voor kinderen t/m 15 jaar, zijnde € 559,20, mogen in 4 termijnen na elke
sessie voldaan worden. Per termijn wordt er dan € 139,80 voldaan. Echter is de deelnemer het totale
bedrag van het programma verschuldigd aan De Landbouw Nauerna, ook als de deelnemer niet
komt opdagen of besluit te stoppen voordat het programma beëindigd is. Je hebt je tenslotte
aangemeld voor het gehele programma van Afvallen en Slank blijven.
Sessie
Sessie 1
Sessie 2
Sessie 3
Sessie 4
Sessie 5

Termijnen
Betaling
Start
€ 139,80
7 – 10 dagen na sessie 1 € 139,80
+/- 3 weken na sessie 2
€ 139,80
+/- 3 weken na sessie 3
€ 139,80
+/- 3 weken na sessie 4 € 139,80
Totaal € 699,00 *
* Bij kinderen t/m 15 jaar vervalt sessie 5

Annulering van Afvallen en Slank blijven
Annulering van dit programma kan per email, telefoon of schrijven t.n.v. De Landbouw Nauerna,
Nauerna 12A, 1566 PB Assendelft.
Onderstaande voorwaarden zijn van kracht:
• Tot vier weken voor aanvang van het programma, kan het programma kosteloos geannuleerd
worden.
• Tot twee weken voor aanvang van het programma, ben je een bedrag verschuldigd van 50% van
het totale factuurbedrag.
• Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het programma of bij niet verschijnen
tijdens een sessie, ben je het volledige totale factuurbedrag verschuldigd.

Annulering door De Landbouw Nauerna
Als door overmacht een sessie niet door kan gaan, zorgt De Landbouw Nauerna voor een passend
alternatief voor de deelnemer. Gewijzigde sessies geven nimmer recht op restitutie.
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