
 

 

Veilig trainen in de coronatijd augustus 2020 

een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Gezinspiratieplein ivm Corona crisis 

Het Gezinspiratieplein heeft voor haar trainingen Algemene Voorwaarden (AV). Nu we te maken hebben met 

de richtlijnen rondom de Corona crisis vullen we onze AV aan met aangepaste voorwaarden die betrekking 

hebben rondom jouw en onze veiligheid, de RIVM voorschriften en de daaruit voorkomende consequenties.  

 

Bij klachten die passen bij infectie met het coronavirus kun je niet deelnemen en blijf je thuis.  

Dit is een van de belangrijkste veiligheids instructies. Maar als je je hebt aangemeld voor een training en je 

moet thuis blijven dan heeft dat wel gevolgen voor jezelf, mede deelnemers, trainers, locatie en het 

Gezinspiratieplein. Hieronder vertellen wij je hoe we er mee omgaan. Heb je je laten testen en heb je het virus 

niet dan ben je natuurlijk welkom.  Thuisblijven geldt ook als er iemand in jouw huishouden klachten heeft of 

positief is getest op corona. 

Voor jou als deelnemer 

Een week voor aanvang neemt het Gezinspiratieplein contact met je op om te vragen of er klachten zijn. Na 

deze inventarisatie, bij alle deelnemers en trainer, besluit het Gezinspiratieplein of de training door gaat.  

Echter je kan ook nog twee dagen voor de start klachten krijgen.  

- Krijg je in de week voor aanvang nog klachten waardoor je niet naar de training kunt komen neem dan 

direct contact op met het Gezinspiratieplein.  

- Als het aantal deelnemers terug loopt dan kan het Gezinspiratieplein last minute, tot uiterlijk twee 

dagen voor de start, de training voor alle deelnemers annuleren, we plannen dan zo spoedig mogelijk 

een nieuwe datum. 

- Gaat de training wel door maar heb jij klachten en kan jij niet komen dan kan je de training op een 

latere datum inhalen.  

- Is de training van jouwe keuze niet gepland, dan kun je het betaalde bedrag gebruiken voor een van 

de andere trainingen. Of kies voor ons nieuwe “LEREN ZOALS JIJ DAT WILT” mogelijkheid.  

- Bij annulering van jou deelname kan in overleg een vervangende deelnemer aangedragen worden. 

- Heeft de trainer klachten dan gaat de training niet door; uiteraard word je daar in een zo vroeg 

mogelijk stadium over ingelicht. We plannen dan weer een nieuwe training 

Overmacht door tussentijdse aanpassingen door overheid 

Wanneer de overheid de corona maatregelen tussentijds aanpast kan dit ook gevolgen hebben voor de 

training. We informeren je daar dan zo spoedig mogelijk over.  

Huidige voorwaarden 

De huidige annulerings regeling (zie hieronder) blijft ook nog geldig en geldt voor niet corona gerelateerde 

annuleringen. We gaan er van uit dat je daar integer mee om gaat.   

ARTIKEL 5 – Annulering training, workshop, opleiding 
1. GEZINSPIRATIEPLEIN heeft het recht om, indien er onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde 

training of workshop zijn, deze training of workshop te annuleren. GEZINSPIRATIEPLEIN zal de reeds 
betaalde kosten voor de geannuleerde training of workshop restitueren. 

2. Restitutie van reeds betaalde bedragen zullen door GEZINSPIRATIEPLEIN binnen 30 dagen worden 
teruggestort. 

3. In geval van annulering door deelnemer geldt dat GEZINSPIRATIEPLEIN de volgende kosten in rekening 
brengt: 
a) bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training worden geen kosten berekend: 
b) bij annulering tussen 4 weken en 15 dagen voor aanvang van de training: 50% van de totaalprijs 

van de training; 
c) bij annulering 14 dagen of minder voor aanvang van de training: 100% van de totaalprijs. 


