Algemene Voorwaarden De Gouden Tijd
Wij preferen persoonlijk en menselijk contact met onze cliënten en klanten en daarom
hopen wij deze algemene voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze algemene
voorwaarden zijn echter wel ten alle tijden van toepassing, tenzij anders is
overeengekomen.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Gouden Tijd gedane
aanbiedingen, bestellingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit
voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot sessies (zoals reading en healing,
afstand-sessie enzovoorts), workshops (dagworkshop of weekendworkshop), opleidingen,
cursussen, evenementen (zoals avonden, aardehealings), leveren van producten of
anderszins, hoe ook genaamd. Tenzij er van deze voorwaarden door De Gouden Tijd en een
cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De
Gouden Tijd, voor de uitvoering waarvan door De Gouden Tijd derden dienen te worden
betrokken.
3. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, aanvragen van
een sessie, workshop, cursus of anderszins, hoe ook genaamd, houdt in dat u deze
Algemene Voorwaarden en de Huisregels aanvaardt.
4. De Gouden Tijd kan ten aanzien van haar diensten aanvullende voorwaarden laten
gelden. Voor zover van toepassing zullen deze bij de informatie op de website over de
betreffende workshops, opleidingen, evenementen e.d. worden vermeld. Deze aanvullende
voorwaarden dienen steeds in samenhang met deze algemene voorwaarden te worden
gelezen.

Artikel 2: Voorbehoud ten aanzien van informatie en prijzen
1.De op haar website of elders door De Gouden Tijd vermelde informatie en prijzen voor
haar diensten zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en
programma- en roosteraanpassingen. De Gouden Tijd behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om prijzen en programma- en roosteraanpassingen te wijzigen.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling of aanmelding
door De Gouden Tijd. De Gouden Tijd is gerechtigd bestellingen en aanmeldingen te
weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald. Indien een bestelling of aanmelding niet wordt geaccepteerd, deelt De
Gouden Tijd dit zo spoedig mogelijk aan u mee.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging/orderbevestiging
aan de klant is overhandigd of verstuurd per e-mail naar het door de klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door De Gouden Tijd worden herroepen in geval de klant
niet voldoet aan de voorwaarden of in het verleden hieraan niet heeft voldaan.
4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot
alle aanbiedingen, producten , sessies (zoals reading en healing, afstand-sessie enzovoorts),
workshops (dagworkshop of weekendworkshop), cursussen,opleidingen, evenementen
(zoals avonden, aardehealings) of anderszins, hoe ook genaamd, worden zo nauwkeurig
mogelijk gedaan of weergegeven. De Gouden Tijd garandeert echter niet dat alle
aanbiedingen, producten, sessies,workshops,cursussen,opleidingen, evenementen en
andere zaken volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen
kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
5. Indien er voor een workshop of evenement een wijziging in het programma wordt
doorgevoerd, zal De Gouden Tijd de aangemelde cursisten hierover zo spoedig mogelijk per
e-mail informeren. Indien de wijziging binnen 2 dagen voor aanvang van de sessie,
workshop, evenement etc. plaatsvindt, zal De Gouden Tijd de cursisten hiervan ook
telefonisch en/of per sms op de hoogte brengen, indien het telefoonnummer van de klant
bekend is.
6. Of en zo ja onder welke voorwaarden sessies, workshops of evenementen doorgang
vinden, is steeds ter beoordeling van De Gouden Tijd.
7.Hoewel De Gouden Tijd er naar streeft om de informatie van een dienst of product en de
prijs zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen er prijs- of typografische fouten voorkomen
of vergissingen. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze
rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. De Gouden Tijd kan de prijs van
een artikel pas na het plaatsen van een bestelling bevestigen. In geval dat er een artikel of
dienst op staat met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout bij
de prijs of de productinformatie, heeft De Gouden Tijd het recht, naar eigen inzicht, om

bestellingen geplaatst voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In geval van een
verkeerd geprijsd artikel of dienst , kan De Gouden Tijd , naar eigen inzicht, met u contact
opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u bericht geven over het annuleren.
Artikel 3: Aanmelding en betaling
1.Deelname of gebruikmaking van een dienst van De Gouden Tijd geschiedt door
aanmelding via e-mail , tenzij De Gouden Tijd toestemming heeft gegeven voor een andere
wijze van aanmelden. Door aanmelding worden deze algemene voorwaarden aanvaard.
2. Na aanmelding voor een bijeenkomst wordt een bevestiging van de aanmelding en
bijbehorende factuur per e-mail aan de aanmelder verstuurd. Het gehele bedrag dient,
conform factuur en onder vermelding van het factuurnummer direct na ontvangst van de
factuur te worden voldaan, tenzij bij een dienst anders staat vermeld of indien er met De
Gouden Tijd over de betaling afwijkende afspraken zijn gemaakt.
3. Het gehele bedrag dient uiterlijk 7 dagen na verzending van de factuur op de rekening te
staan van De Gouden Tijd. Mocht de bijeenkomst binnen 7 dagen plaatsvinden, dan dient
het bedrag drie dagen voor aanvang van de bijeenkomst op bovenstaande rekening te
staan.
4.Is de betaling binnen 7 dagen niet op onze rekening bijgeschreven, dan ontvang je een
herinnering. In totaal versturen wij twee keer een herinnering, is de betaling daarna nog
niet voldaan, dan wordt de betaling uit handen gegeven. De eerste herinnering is kosteloos,
aan de tweede herinnering zijn kosten verbonden, namelijk: € 6,00.
5.Indien het voor een dienst verschuldigde bedrag niet tijdig en volledig is voldaan, kan De
Gouden Tijd de sessie dan wel de deelname aan de dienst, consult, themadag, cursus,
workshop of anderszins, weigeren.
Artikel 4: Annulering sessie
1. Bij annulering tot aan tien dagen voorafgaand aan de afspraakdatum, wordt € 15 aan
annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering door de cliënt van een
reading, healing of coaching (live of op afstand), niet eerder dan één week voor
aanvang van de reading, healing of coaching, tot aan drie dagen voor aanvang van
het consult wordt vijftig procent van het consultbedrag in rekening gebracht. Indien
de cliënt het consult wil verplaatsen naar een andere datum worden er geen kosten
in rekening gebracht.
2. Indien een consult niet eerder dan binnen drie dagen voordat het consult zou gaan
plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, wordt desalniettemin de gehele
consultprijs van het geannuleerde consult in rekening gebracht.
3. Indien de cliënt contant zou betalen, dienen de kosten door de cliënt via een
overschrijving per bank overgemaakt te worden aan De Gouden Tijd.

4. Een (live)sessie kan omgezet worden in een afstandssessie op het oorspronkelijk
afgesproken tijdstip. De cliënt dient dit maximaal 1 dag voor aanvang van het consult
kenbaar te maken via e-mail. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.
5. Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van de sessie (live sessie)
of niet (tijdig) aanmelden in geval van een afstand-sessie, blijft het volledige bedrag
van de sessie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
6. In principe wordt er aan de cliënt geen (gedeelteliike) restitutie verleend wanneer
de cliënt bij een healing, reading, coaching, cursussen, workshops en/of andere
activiteiten zelf besluit niet aan het gehele programma deel te nemen.
Artikel 5: Annulering ochtendworkshop, middagworkshop, dagworkshop , themamdag,
doorbraakdag of evenement
1.Tenzij anders vermeld, geldt voor iedere workshop/themadag of evenement een
bedenktijd van vijf dagen. Binnen deze vijf dagen kan deelname kosteloos worden
geannuleerd, indien de aanmelding voor de workshop of het evenement tenminste vijftien
dagen voor aanvang is gedaan.
2.Bij annulering in de periode na het verstrijken van de vijf dagen bedenktijd tot aan tien
dagen voor aanvang van de workshop of het evenement, wordt € 15 annuleringskosten in
rekening gebracht. Het resterende bedrag (na aftrek van de annuleringskosten) wordt
terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening. Indien de cliënt
contant zou betalen, dan dient de cliënt de annuleringskosten per omgaande per bank over
te maken aan De Gouden Tijd.
3.Bij annulering niet eerder dan binnen tien dagen vóór de aanvang van een
workshop/themadag, doorbraakdag of evenement tot aan vijf dagen voor aanvang hiervan
,wordt vijftig procent van het bedrag in rekening gebracht.
4. Bij annulering niet eerder dan vanaf en binnen vijf dagen voor aanvang van de
workshop/themadag of doorbraakdag, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. En
vindt er geen restitutie plaats. Indien de cliënt contant zou betalen, dan dient de cliënt de
kosten per omgaande per bank over te maken aan De Gouden Tijd.
5. Een workshop-/ themadag of doorbraakdag kan omgezet worden in een afstandssessie op
het oorspronkelijk afgesproken tijdstip. De cliënt dient dit maximaal 1 dag voor aanvang van
het consult kenbaar te maken via e-mail. Er worden dan geen extra kosten in rekening
gebracht. De cliënt kan dan niet deelnemen aan alle onderdelen van het programma. Er
vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats.
6.Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van de workshop of het
evenement, blijft het volledige bedrag van de sessie verschuldigd. Er vindt geen restitutie
plaats.

7.In principe wordt er aan de cliënt geen (gedeelteliike) restitutie verleend wanneer de
cliënt bij cursussen, workshops en/of activiteiten zelf besluit niet aan het gehele programma
deel te nemen.

Artikel 6: Annulering afstandstransmissie, tuin-thema sessie
1 Bij annulering van een afstandstransmissie of tuinmiddagtransmissie tot aan tien dagen
voor aanvang van de workshop of het evenement, wordt €10 annuleringskosten in rekening
gebracht. Het resterende bedrag (na aftrek van de annuleringskosten) wordt terugbetaald
door middel van een overschrijving naar een bankrekening. Indien de cliënt contant zou
betalen, dan dient de cliënt de annuleringskosten per omgaande per bank over te maken
aan De Gouden Tijd. Indien er een vervangende afstandstransmissie wordt geboekt, worden
geen kosten in rekening gebracht.
2. Bij annulering niet eerder dan binnen tien dagen vóór de aanvang van een
afstandstransmissie tot aan drie dagen voor aanvang hiervan, wordt vijftig procent van het
bedrag in rekening gebracht. Bij annulering niet eerder dan binnen drie dagen voor
aanvang van de transmissie, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. En vindt er geen
restitutie plaats. Indien er een vervangende afstandstransmissie wordt geboekt, worden
geen kosten in rekening gebracht. Indien de transmissie volledig wordt geannuleerd en er
geen vervangende transmissie wordt geboekt, zijn de volledige kosten verschuldigd en vindt
er geen restitutie plaats.
3.Bij annulering niet eerder dan binnen tien dagen vóór de aanvang van een
tuinmiddagstransmissie tot aan vier dagen voor aanvang hiervan, wordt vijftig procent van
het bedrag in rekening gebracht
4.Bij annulering of verplaatsing van een tuinthemasessie binnen vier dagen voor de
afspraakdatum, wordt de volledige sessieprijs in rekening gebracht.
5.Een (live)tuinthemasessie kan omgezet worden in een afstandssessie op het
oorspronkelijk afgesproken tijdstip. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.
6.Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van de sessie (live sessie) of niet
(tijdig) aanmelden in geval van een afstand-sessie, blijft het volledige bedrag van de sessie
verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
7.In principe wordt er aan de cliënt geen (gedeelteliike) restitutie verleend wanneer de
cliënt bij activiteiten zelf besluit niet aan het gehele programma deel te nemen.

Artikel 7. opleidingen en/of cursussen
1.Tenzij anders vermeld, geldt voor iedere opleiding of cursus een bedenktijd van 5 dagen.
Binnen deze 5 dagen kan deelname kosteloos worden geannuleerd, indien de aanmelding
voor de opleiding of cursus tenminste 15 dagen voor aanvang is gedaan.
2. Bij annulering van een opleiding of cursus tot aan tien dagen voor aanvang van de cursus
of opleiding, wordt €25 annuleringskosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag (na
aftrek van de annuleringskosten) wordt terugbetaald door middel van een overschrijving
naar een bankrekening. Indien de cliënt contant zou betalen, dan dient de cliënt de
annuleringskosten per omgaande per bank over te maken aan De Gouden Tijd.
2. Bij annulering door de cliënt, niet eerder dan binnen 10 dagen voor aanvang van de
cursus-/opleiding tot aan 5 dagen voor aanvang hiervan, wordt vijftig procent van het
cursus- en/of opleidingsbedrag in rekening gebracht.
3. Bij annulering niet eerder dan vanaf vijf dagen voorafgaand aan het begin van de cursus
wordt vijfenzeventig procent van het gehele cursus- en / of opleidings- bedrag in rekening
gebracht.
4.Wanneer een cursus- of opleidingstraject tussentijds wordt beëindigd zal geen restitutie
van de opleidingskosten plaatsvinden. Door De Gouden Tijd wordt bepaald wat de
resterende waarde is van het nog niet genoten aanbod in het kader van het
overeengekomen cursus/-opleidingstraject. De cursist krijgt de mogelijkheid om voor deze
waarde een ander aanbod te selecteren bij De Gouden Tijd. Onder aanbod wordt in dit
geval verstaan: themadagen of cursusdagen. Dit geldt dus niet voor alle andere diensten en
producten van De Gouden Tijd. Dit wordt schriftelijk bevestigd. Indien de cliënt per keer
contant voor de cursus betaalde, dan dient de cliënt nu de resterende waarde van de
cursus in één keer te voldoen.
5.Bij tussentijdse beëindiging van een opleidingstraject wordt € 50,- administratiekosten in
rekening gebracht bij een 7 daagse cursus en 30 euro bij een cursus van 5 ochtenden of
middagen. Bij een cursus van 3 ochtenden of middagen is dit 20 euro.
6.Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van de cursusdag/opleidingsdag,
blijft het volledige bedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
7. In principe wordt er aan de cliënt geen (gedeelteliike) restitutie verleend wanneer de
cliënt bij activiteiten zelf besluit niet aan het gehele programma deel te nemen.

Artikel 8: het creëren van een krachtplek/helende tuin
1. Een aanvraag voor een krachtplek wordt altijd bekeken tijdens een tuinhealing. Dit
gebeurt op afstand.
2. De kosten voor het maken van een krachtplek worden altijd aangegeven middels een
offerte.
3. Tenzij anders vermeld, geldt na het toestemming geven voor het maken van een
krachtplek een bedenktijd van 5 dagen. Binnen deze 5 dagen kan deelname
kosteloos worden geannuleerd, indien de aanmelding hiervoor tenminste 15 dagen
voor aanvang is gedaan.
4. Bij annulering tot aan tien dagen voor aanvang van het beginnen met het creëren
van de krachtplek, wordt € 50 annuleringskosten in rekening gebracht. Het
resterende bedrag (na aftrek van de annuleringskosten) wordt terugbetaald door
middel van een overschrijving naar een bankrekening. Indien de cliënt contant zou
betalen, dan dient de cliënt de annuleringskosten per omgaande per bank over te
maken aan De Gouden Tijd.
5. Bij annulering door de cliënt, niet eerder dan binnen 10 dagen voor aanvang van het
creëren van de krachtplek tot aan vijf dagen voor aanvang hiervan, wordt het bedrag
van de stenen en daarnaast ook 25% van het bedrag voor het creëren van de
krachtplek in rekening gebracht.
6. Bij annulering niet eerder dan binnen vijf dagen voor aanvang van het maken van de
krachtplek wordt het bedrag van de stenen en daarnaast ook 50% van het bedrag
voor het creëren van een krachtplek in rekening gebracht.
7. Indien al is begonnen met het creëren van de krachtplek en de cliënt wil dit
tussentijds beëindigen, dan wordt het hele bedrag van de offerte in rekening
gebracht. Als er nog geen reiskosten zijn gemaakt, dan worden deze van het
totaalbedrag afgetrokken. Indien de cliënt het bedrag al heeft betaald, vindt er geen
restitutie plaats.
8. Indien de cliënt niet thuis is op het afgesproken tijdstip voor de activatie van de
helende tuin/krachtplek, dan blijft het volledige bedrag verschuldigd. Indien al
betaald is, vindt er geen restitutie plaats.
9. De krachtplek wordt in goed vertrouwen door De Gouden Tijd in beheer gegeven
aan de cliënt. Indien de cliënt schade berokkent aan de tuin op welke manier dan
ook, dan behoudt De Gouden Tijd zich het recht voor om de krachtplek energetisch
te sluiten. Er vindt dan geen restitutie plaats.

Artikel 9: Annulering door De Gouden Tijd
1.In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of begeleider dan wel in
situaties van overmacht, behoudt De Gouden Tijd zich het recht voor om een dienst te

annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail,
en in geval van annulering binnen 2 dagen voor de aanvang, ook telefonisch of per sms.
2. de Gouden Tijd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Gouden Tijd geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor De Gouden Tijd niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
4..De Gouden Tijd kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10: Workshops, cursussen, opleidingen kunnen aangepast worden
De Gouden tijd gaat mee in de kosmische stromen van de energie van de nieuwe tijd. Dit
betekent dat we soms cursussen of workshops aanpassen ,zodat we blijven aansluiten bij
deze nieuwe energieën van Liefde en Licht voor deze tijd. Deze aanpassingen kunnen
invloed hebben op de agenda en/of de inhoud van de transmissie, workshop, cursus of
opleiding. Veranderingen in agenda en inhoud van de transmissie, workshop, cursus of
opleiding geven geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid
1.Informatie die door deelnemers aan sessies, workshops, evenementen of cursussen e.d.
aan De Gouden Tijd bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet
uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens, worden door docenten en
medewerkers van De Gouden Tijd strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden
verstrekt, tenzij een deelnemer hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
2. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld.
Gegevens van een cliënt worden zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt nooit aan
derden verstrekt.
3. Reacties op diensten van De Gouden Tijd verstrekt door een cliënt via blog, website of email kunnen zonder voorafgaande toestemming van de cliënt anoniem door De Gouden Tijd

openbaar worden gemaakt. Bronvermelding geschiedt alleen met toestemming van de
cliënt.
4. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we je te kennen dat alle
door jouw verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen
intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer Zonder jouw
uitdrukkelijke toestemming zal De Gouden Tijd jouw gegevens niet aan derden verstrekken.
Je beschikt uiteraard over het recht van verbetering van je gegevens. Wil je geen informatie
meer van ons ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk meedelen.

Artikel 12 : Cursusmateriaal
Bij sommige workshops zijn materialen zoals een kristal of een tinctuur bij de prijs
inbegrepen. Dit staat aangegeven bij de beschrijving van de betreffende workshop op de
website. Alle overige in de cursus ter beschikking gestelde materialen (stenen, kristallen,
oliën, boeken etc.) mogen uitsluitend tijdens de workshop volgens instructie van de docent
worden gebruikt en blijven eigendom van De Gouden Tijd. Het is niet toegestaan om zonder
toestemming workshopmaterialen uit de cursusruimte mee te nemen naar elders.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan tijdens of na de workshops,
opleiding, consult of bijeenkomst , hoe ook genaamd, en de heen en terugreis en alles wat
hieruit voort kan vloeien, zijn De Gouden Tijd en haar medewerkers,, niet aansprakelijk.
De Gouden tijd is nooit aansprakelijk voor diefstal, of enige schade (fysiek, materieel of
immaterieel) ontstaan tijdens of na een van haar transmissies, workshopdagen,
themadagen, cursusdagen, consulten, healingen, readingen, coaching etc.
2. Adviezen, werkmethodes, meditaties, workshops, cursussen en consult garanderen geen
genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van
een reguliere behandelwijze en / of medische en / of psychiatrische hulpverlening.
3.De deelnemer draagt een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn emotionele,
psychische en fysieke stabiliteit. Ontvangen inzichten en energieën tijdens de workshop,
cursus of consult, kunnen van invloed zijn op deze stabiliteit. De Gouden Tijd is niet
aansprakelijk voor eventuele emotionele, psychische en fysieke consequenties die
voortkomen uit deelname aan een cursus, workshop of enig consult. De deelnemer zal zich
bij fysieke en/of psychische klachten tot een daartoe bevoegd arts wenden.
Artikel 14: Goede emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid
Voor het volgen van of deelnemen aan sessies, workshops, evenementen, cursussen en
opleidingen zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je

onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele
hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, dan
adviseert De Gouden Tijd om dit met een van haar medewerkers te overleggen vóór
aanmelding voor een dienst. Dit hoeft geen belemmering te zijn. In sommige gevallen kan
na toestemming van of overleg met de behandelend arts/specialist of huisarts (alsnog)
gebruik worden gemaakt van de diensten van De Gouden Tijd.
Bij overmatig gebruik van alcohol of drugs adviseert De Gouden Tijd geen sessies,
workshops, evenementen en opleidingen e.d. bij haar te volgen.
Artikel 15: Medische zorg
Diensten of producten van De Gouden Tijd dan wel adviezen die daaruit voortkomen zijn
nooit bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies voor dan wel reguliere
medische behandeling van fysieke of geestelijke aandoeningen. De Gouden Tijd adviseert
om het zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen
medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van of naar aanleiding van informatie die
door de Gouden Tijd wordt verstrekt.
Artikel 16: Toekomstvoorspellingen
Medewerkers van De Gouden Tijd doen geen toekomstvoorspellingen. Informatie over
toekomstige ontwikkelingen of gebeurtenissen kan echter wel tijdens een sessie, workshop
of evenement bij de medewerker/docent doorkomen en door deze worden gedeeld met de
deelnemer(s). Aan dergelijke informatie kan geen enkel recht worden ontleend.
Artikel 17: Website
1.Door te Surfen, browsen, of op elke andere wijze gebruikmaken van deze website geeft u
uw akkoord aan met al de bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst.
Gebruik van de site:
2.U geeft aan en garandeert dat u ten minst 18 jaar oud bent of de Website bezoekt onder
toezicht van een ouder of voogd. Onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst,
verleent De Gouden Tijd u een beperkte, intrekbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve
licentie om de Website te bezoeken en te gebruiken door het op uw internetbrowser weer
te geven met alleen als doel het informeren, en kopen van persoonlijke artikelen en
diensten die op de Website worden verkocht, en niet voor commercieel gebruik of gebruik
namens een derde partij, behalve als hiervoor expliciet van tevoren toestemming is gegeven
door De Gouden Tijd. Elke inbreuk op deze Overeenkomst zal leiden tot het onmiddellijk
intrekken van de licentie gegeven in deze paragraaf zonder dat u dat wordt medegedeeld.
3.Behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan door De Gouden Tijd, mag u deze Website of
een deel ervan niet herproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, overdragen, er

afgeleide werken van maken, het vertalen, modificeren, reverse-engineering erop
uitvoeren, het uit elkaar halen, decompileren, of erop andere wijze van profiteren tenzij u er
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebt gekregen van De Gouden Tijd. U mag de
informatie die op de Website wordt gegeven niet voor commerciële doeleinden gebruiken
of de Website gebruiken voor het voordeel van een ander bedrijf tenzij hiervoor van
tevoren toestemming werd gegeven door de Gouden Tijd. De Gouden Tijd behoudt zich het
recht voor om naar eigen inzicht services te weigeren, en/of bestellingen te weigeren,
inclusief, zonder beperking, als De Gouden Tijd gelooft dat het gedrag van de cliënt in strijd
is met de wetten die van toepassing zijn of schadelijk zijn voor de belangen van De Gouden
Tijd.
4.U mag geen informatie of ander materiaal uploaden, distribueren, of op andere wijze
publiceren dat (a) inbreuk maakt op de copyrights, patenten, handelsnamen, servicenamen,
handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; (b) lasterlijk, bedreigend,
schandaliserend, obsceen, onfatsoenlijk of pornografisch is, of tot civiele of criminele
aansprakelijkheid kan leiden onder Nederlandse of internationale wetgeving; of (c) dat bugs,
virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke codes of
eigenschappen bevat.
5.U mag geen valse e-mailadressen gebruiken, het niet doen voorkomen dat u iemand
anders bent dan uzelf, of op andere wijze De Gouden Tijd misleiden.
Artikel 18: Intellectuele Eigendom en Copyright
1. De Gouden Tijd behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Gouden Tijd heeft
het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis
ook voor andere doeleinden te gebruiken.
2. Op al het materiaal op de website (inclusief de Webshop) van De Gouden Tijd berust het
copyright bij De Gouden Tijd.
3. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal
op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan
anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van
De Gouden Tijd.
4.Alle tekst, grafieken, foto’s of andere afbeeldingen, knopiconen, audioclips, logo’s,
slogans, handelsnamen of woordsoftware en andere inhoud op de Website van de Gouden
Tijd is exclusief eigendom van De Gouden Tijd. U mag niets van de Inhoud gebruiken,
kopiëren, modificeren, overdragen, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven,
uitvoeren in het openbaar, distribueren, of op commerciële wijze winst maken of op andere
wijze iets van de Inhoud verwijderen op een wijze die niet toegestaan is De Gouden Tijd,
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tevoren gegeven door De Gouden

Tijd. Het gebruik van Data-mining, robots, of soortgelijke manieren van het verzamelen van
gegevens en extraheergereedschap op evenals het gebruik van de handelsnamen of
servicenamen in de metatags van degoudentijd.nl is streng verboden. U mag de Inhoud
alleen voor persoonlijke informatie bekijken en gebruiken en voor het winkelen en bestellen
op de Website en niet voor andere doeleinden. Het verzamelen, arrangeren, en
assembleren (de samenstelling) van alle Inhoud op deze Website behoren exclusief toe aan
De Gouden tijd. U mag de Inhoud of Samenstelling van De Gouden tijd niet gebruiken op
een wijze die De Gouden Tijd in diskrediet brengt of op een wijze die waarschijnlijk
verwarring veroorzaakt of in strijd is met de wetten of regels die van toepassing zijn.
Artikel 19: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. De Gouden Tijd is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst, De Gouden Tijd ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de
verplichtingen niet zal nakomen, indien cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht
is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van
de cliënt niet langer van de Gouden Tijd kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen
de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is De Gouden Tijd bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Gouden
Tijd kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Gouden Tijd op de
cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien De Gouden Tijd de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt De Gouden Tijd zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien De Gouden Tijd tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, heeft De Gouden Tijd recht op
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
Artikel 20: Wijziging voorwaarden e.d.
1.Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door De Gouden Tijd worden
gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website van De Gouden Tijd gepubliceerd.
Indien een wijziging van wezenlijke belang is voor op dat moment al aangemelde

deelnemers van workshops en/of evenementen, dan De Gouden Tijd hen ook persoonlijk
informeren.
2. Deze voorwaarden zijn te downloaden via http://www.degoudentijd.nl of hier op te
vragen.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Gouden Tijd.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

Artikel 21: Wet Koop op afstand
Bij alle aangeboden diensten van De Gouden Tijd kan geen beroep gedaan worden op de
wet ‘koop op afstand’ omdat het hierbij gaat om een dienst waarvan bij aankoop een datum
is vastgesteld.

Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillen
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Gouden Tijd partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.

