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Driedaagse “AD(H)D in de Liefde”
In het weekend van 3 t/m 5 juni 2022 geven Carolien Oosterhoff en Gerphil Kerkhof, vanuit
een samenwerking tussen HeartPepper en Essentrial Waves, een unieke training voor stellen
waarbij ADD of ADHD in het spel is.
In dit document geven wij nadere informatie voor belangstellenden, in aanvulling op de
informatie op de website. De volgende onderwerpen passeren de revue:






Wat behelst het weekend?
Plaats, Data en Tijden
Prijs en wat is inbegrepen?
Hoe verloopt in de inschrijving?
Voorwaarden

Wat behelst het weekend?
Het weekend biedt een driedaagse training, waarin stellen waarbij ADD of ADHD speelt andere
manieren van met elkaar omgaan en naar elkaar en zichzelf-in-relatie kijken aangereikt krijgen.

Plaats, Data en Tijden
Het weekend vindt plaats in ‘t Zonnehuis, Beekbergerweg 25, 7371 EV Loenen. De locatie is te bereiken
via (email) info@zonnehuis.nl. Meer informatie op hun website: https://zonnehuis.nl/.
Aankomsttijd voor het weekend is op 3 juni tussen 11:00 en 11:45 uur. Het weekend begint met een
gezamenlijke lunch om 12:00 uur. We starten met het programma om 14:00 uur.
Het weekend eindigt weer op zondag 5 juni om plusminus 15:00 uur.

Prijs en wat is inbegrepen?
De kosten van het weekend zijn €1095 per stel. Er geldt een gereduceerde vroegboekprijs van €995
voor wie snel zeker wil zijn van deelname, mits het bedrag dan ook betaald is vóór 1 januari 2022.
Bij deze prijs zijn óók de kosten voor alle maaltijden en de huur van de (tweepersoons)kamer
inbegrepen, alsmede koffie/thee gedurende de dag. Maaltijden zijn zoveel mogelijk vegetarisch,
glutenvrij, ayurvedisch, dagvers en biologisch.

Verdere ondersteuning
Het weekend maakt misschien heel wat in je los. We zorgen ervoor dat er tijdens het weekend
voldoende ondersteuning voor is.
Het weekend biedt echter geen individuele of relatietherapie, geen individueel op jou/jullie
afgestemd begeleidingswerk. Voel je echter uitgenodigd om als jij/jullie daar behoefte aan hebben
afspraken met één van ons te maken voor een sessie of traject na afloop.
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Aanmelding en voorwaarden richting Essential Waves/HeartPepper
1. Inschrijving
Inschrijving verloopt via het insturen van een inschrijfformulier. Wij nemen na ontvangst contact met
je op voor een kort telefonisch intakegesprek. Bij akkoord op je deelname door Carolien Oosterhoff
dan wel Gerphil Kerkhof sturen wij je een factuur. Wanneer we je betaling hebben ontvangen, mailen
we je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.

2. Annuleren
Zodra je betaling binnen is rekenen we op je deelname. We gaan verplichtingen aan met de locatie, en
we weigeren andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom brengen we bij
annuleren na afloop van de bedenktijd kosten in rekening.




Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang is er geen restitutie.
Bij annuleren tussen 2 en 6 weken voor aanvang ben je 75% van de prijs kwijt.
Bij annuleren tussen 6 weken en 3 maand voor aanvang krijg je 50% terug.

3. COVID-19
Veiligheid en gezondheid van onze deelnemers en onszelf staat voorop. Daarom vragen wij je bij
aanvang van het weekend je coronapas (QR code) te laten zien. Zonder geldig coronabewijs is er
geen toegang.
Heb je klachten die kunnen wijzen op COVID-19, neem contact met ons op, blijf dan thuis en laat je
testen. Heb je corona, blijf dan thuis.

4. Betaling
We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling
(binnen 14 dagen na factuurdatum). Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere
naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben jij zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we een betalingsregeling afspreken.

5. Te weinig deelnemers
We hanteren een minimum aantal deelnemers van 6 stellen. We behouden ons het recht voor om het
weekend zonder verdere gevolgen af te zeggen als er bij sluitingsdatum (6 weken voor het weekend)
minder dan 6 deelnemende stellen zijn.
Wanneer we het weekend afzeggen, laten we je dat minstens 4 weken van tevoren weten.
Wanneer we het weekend afzeggen, vervallen je betalingsverplichtingen. Als je de factuur al betaald
hebt, krijg je je geld terug
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