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Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met GsL Gesellschaft für systemische Lösungen mbH afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop, advies, 
coaching of een andere dienstverlening is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. 
 
Artikel 2 - Inschrijvingen 
Alle cursussen, workshops, trainingen, coachings of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. GsL Gesellschaft für systemische Lösungen mbH 
behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. Inschrijven kan per brief, fax, e-mail of via het online-inschrijfformulier op onze website.  
Na inschrijving ontvangt je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de 
aanmeldingen.  
Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal deelnemers hangt af van de soort workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt 
de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken. 
Als een workshop vol zit, kunt je ons mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van jouw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij 
jouw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. 
Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. 

 
Artikel 3 - Afmelden door de deelnemer / cliënt 
Afmelden dient via e-mail, fax of post te gebeuren. Bij afmelding voor een workshop, cursus of andere dienstverlening wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden resp. moet 
worden betaald door de deelnemer. 
 
Artikel 4 - Annulering door GsL Gesellschaft für systemische Lösungen mbH 
Wij behouden ons het recht om coaching, training, workshops of andere dienstverleningen te annuleren, vanwege onvoldoende aantal deelnemers, ziekte van de docenten of om andere 
belangrijke redenen, dan wel een cliënt te weigeren. GsL Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH verplicht zich de annulering per e-mail te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van 
het tot dan toe door cliënt en /of deelnemer betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer. 
 

Artikel 5 - Betaling 
De deelnemer / cliënt dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met GsL Gesellschaft für Systemische 
Lösungen mbH. 

 
Artikel 6 - Aansprakelijkheid 
GsL Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. GsL 
Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cliënt /deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar 
aanleiding van of tijdens een workshop, training, coaching sessie of adviesopdracht. Bovendien is GsL Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH niet aansprakelijk voor ongevallen of 
schade op de weg naar en van de locatie van de dienstverlening. 
Elke aansprakelijkheid van de cliënt /deelnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 7 - Opnames 
Fotograferen, filmen en geluidsopnames van gesprekken en handelingen tijdens workshops, cursussen, opleidingen, coachings en andere dienstverleningen zijn niet toegestaan, tenzij van 
tevoren schriftelijk toestemming werd gevraagd.   
Materiaal dat wordt uitgedeeld voor een workshop, cursus of andere dienstverlening mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, ge-upload, gepost, verzonden of 
op enigerlei wijze gedistribueerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door GsL Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH. 

 

Artikel 8 - Geheimhouding en privacy 
Gesprekken tussen GsL Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH en de deelnemers / cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deelnemers en cliënten  verplichten zich tot 
geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten 
begrijpen. GsL Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst(en) met de deelnemer / cliënt alle gegevens en kennis van de de deelnemer 
/ cliënt die in het kader van de Overeenkomst(en) met de deelnemer / cliënt zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan. 

 

Artikel 9 - Overig 
GsL Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH behoudt zich altijd het recht om de workshops, trainingen of cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.Parkeerkosten 
en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer / cliënt. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, cursus of andere 
dienstverlening, dan hebben wij het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop/ coaching en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus of opleiding. De 
deelnemer / cliënt krijgt hierbij het betaalde geld niet terug. 

 

Artikel 10 - Geschillenbeslechting 

Op alle Overeenkomsten tussen GsL Gesellschaft für Systemische Lösungen mbH en deelnemer / cliënt is Duits recht van toepassing. 
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