NewNature Stilte Retraite - Reservering
Datum: Vrijdag 1 november - zondag 3 november
Locatie: Asharum Amonines, Rue de Dochamps 7, 6997 Amonines, België

ACCOMODATIE

Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer met douche
Tweepersoonskamer gedeelde douche

CONTACTGEGEVENS
Naam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer

E-mail

Adres

Contactpersoon in geval van nood (naam + tel.)

OVERIGE INFORMATIE

Heb je al ervaring met yoga / Meditatie?
Indien ja, hoelang en met welke vorm/stijl?

Wat verwacht je van de retraite / Waar ben je naar op
zoek?

Heb je bepaalde fysieke klachten om rekening mee te
houden?

Speciaal dieet / allergieën?

Overige relevante informatie

Reis je graag samen met andere deelnemers naar de retraite locatie? JA / NEE
Mensen die graag samen reizen brengen we na toestemming met elkaar in contact.

ALGEMENE VOORWAARDEN
• Nadat je inschrijvingsformulier is ontvangen krijg je binnen 2 werkdagen een reactie per e-mail. Als je
aanmelding is goedgekeurd zal je gevraagd worden om het inschrijvingsgeld binnen 5 werkdagen te
betalen om je inschrijving te bevestigen. Je reservering is definitief nadat het volledige bedrag is ontvangen
en je deelname per e-mail is bevestigd door NewNature.
• Mocht je je deelname moeten annuleren proberen we je plaats te laten innemen door een iemand anders.
Terugbetaling is alleen mogelijk als iemand anders je plaats kan innemen. Als je plaats niet wordt
ingenomen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
• Deelnemers houden zich aan de gedragsregels zoals niet praten buiten de lessen om, respect voor andere
deelnemers en het niet veroorzaken van overlast voor anderen.
• NewNature heeft het recht om naar eigen inzicht personen deelname aan de retraite te weigeren en om
deelnemers uit de retraite te verwijderen bij het niet respecteren van de gedragsregels.
• Deelname aan de retraite is geheel op eigen risico. NewNature is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor enig letsel, schade of verlies als gevolg van deelname.

• Deelnemers zijn verantwoordelijk om de docenten van NewNature bij inschrijving voor de retraite op de
hoogte te brengen van bestaande fysieke of mentale kwesties die een rol kunnen spelen tijdens de retraite.
Denk hierbij aan blessures, dieet, aandoeningen, allergie, zwangerschap, depressie, medicijngebruik,
verslavingen, etc. Als bepaalde fysieke of mentale kwesties zijn opgetreden na inschrijving is de deelnemer
verantwoordelijk om de docenten van NewNature hier alsnog van op de hoogte te brengen.

DATUM

HANDTEKENING
(Typen van je naam is geldig als
handtekening)

