
ALGEMENE VOORWAARDEN RELAX AND BIRTH

Artikel 1 - Definities

1.1 Cursus; de zwangerschapscursus HypnoBirthing® - The Mongan Method.

1.2 Docent; de HypnoBirthing® docent werkzaam bij Relax and Birth, gevestigd aan de Binnendraaierij 

10, 1021 PR te Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71462198.

De Docent voldoet aan de gestelde criteria van The Mongan Method HypnoBirthing® Institute.

De Docent is lid van de vereniging HypnoBirthing Nederland en België.

1.3 Cursist; de zwangere vrouw en haar geboortepartner. Onder geboortepartner wordt verstaan de 

persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte.

1.4 De HypnoBirthing® cursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de cursus en andere diensten van Relax and 

Birth, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de Algemene Voorwaarden in enigerlei 

vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel 

cursist als Relax and Birth.

2.2 Relax and Birth behoudt zich te allen tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden en de 

prijsopgaven te veranderen. Cursist kan na wijziging van de Algemene Voorwaarden en 

prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze 

documenten.

2.3 Op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3 - Cursus

3.1 De cursus bestaat uit 5 lessen van ieder 2,5 uur.

3.2 Op de website www.relaxandbirth.com staan de cursusvormen, bijbehorende cursusdata en tijden.

3.3 Relax and Birth biedt de cursus zowel in groepsverband als privé aan. Tijdens de 

telefonische intake wordt de cursusvorm besloten en schriftelijk door de docent bevestigd. 

3.3 Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.



Artikel 4 - Groepscursus

4.1 De groepscursus wordt gevolgd in een groep van minimaal 3 en maximaal 6 zwangeren en hun 

geboortepartner. 

4.2 De data van de groepscursus zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Relax and Birth 

behoudt zich het recht voor cursussen af te zeggen wanneer er minder dan 3 aanmeldingen zijn. 

Relax and Birth zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te 

laten volgen op een ander tijdstip. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld 

geretourneerd worden.

4.3 Wanneer een cursist een groepsles op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze niet 

bij een andere groep ingehaald worden. De cursist krijgt (een deel van) het cursusgeld niet 

gerestitueerd voor niet gevolgde lessen.

Artikel 5 - Privé cursus

5.1 De privé cursus wordt gegeven aan 1 en maximaal 2 zwangeren met hun geboortepartners.

5.2 De cursusdata worden in onderling overleg afgestemd en vinden plaats in vijf aaneengesloten 

wekelijkse lessen.

Artikel 6 - Inschrijving

6.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het aanmeldformulier op de website.

6.2 Binnen 48 uur na ontvangst van de digitale aanmelding ontvangt de cursist een bevestigingsmail op 

het opgegeven e-mailadres met praktische informatie over de cursus en de factuur.

6.3 Inschrijving verplicht tot betalen. De factuur moet binnen een week na ontvangst - en in ieder geval 

voor aanvang van de cursus - worden voldaan.

6.4 Wanneer de cursist na 48 uur na het versturen van de aanmelding geen bevestigingsmail heeft 

ontvangen, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met Relax and Birth.

6.5 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

6.6 Deelname aan de cursus is definitief nadat Relax and Birth het cursusgeld heeft ontvangen.

6.7 Wanneer een cursusgroep vol is, kan de cursist op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. 

Indien een andere groep passend is voor de cursist kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van 

iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de cursist hier bericht van.



Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden

7.1 De cursist betaalt voorafgaand aan de cursus op basis van een schriftelijke factuur en uiterlijk op de 

factuur vermelde betalingsdatum.

7.2 Het verschuldigde bedrag, eventueel aanvullend afgenomen diensten alsmede de kosten van de 

betalingsherinnering zoals genoemd in lid 4 van dit artikel, worden door de cursist door middel van 

een elektronische overschrijving per bank voldaan.

7.3 Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de cursist van rechtswege in verzuim.

7.4 Relax and Birth zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een schriftelijke betalingsherinnering 

en geeft de cursist de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering 

alsnog te betalen. Indien betaling uitblijft, zal Relax and Birth een tweede betalingsherinnering sturen 

waarbij € 15 aan administratiekosten extra in rekening worden gebracht.

7.5 Na ontvangst van de betaling is de inschrijving van de cursus definitief, tenzij er sprake is van 

annulering zoals genoemd in artikel 4.2, artikel artikel 8 of artikel 9. 

7.6 Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde een vergoeding aan 

te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van haar verzekeraar te raadplegen of (een 

deel van) de cursus vergoed wordt. Relax and Birth heeft hier geen enkele invloed op en kan geen 

garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 8 - Annulering door de cursist

8.1 De cursist dient de docent direct op de hoogte te stellen indien hij/zij door omstandigheden niet aan 

de cursus kan deelnemen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. 

8.2 Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip.

8.3 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld 

geretourneerd. 

8.4 Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het 

cursusgeld verschuldigd.

8.5 Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld 

verschuldigd.



Artikel 9 - Annulering door Relax and Birth

9.1 Relax and Birth behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. 

9.2 Het eventueel betaalde cursusgeld wordt geretourneerd. De docent zal zich inspannen om de cursist 

de mogelijkheid te bieden de cursus, al dan niet in een andere samenstelling, alsnog te volgen.

Artikel 10 - Correspondentie  

10.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk 

doorgeven per email via info@relaxandbirth.nl  

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid

11.1 Relax and Birth zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Hiervoor 

is op de site de privacy verklaring gepubliceerd. 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te 

winnen.

12.2 Ondanks dat Relax and Birth de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname aan de cursus 

voor eigen risico. 

12.3 Relax and Birth is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cursist welke voortkomt uit een 

bij de cursist aanwezige medische, psychische en/of fysieke aandoening.

12.4 Relax and Birth aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cursist onverantwoordelijk handelt, 

of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

12.5 Relax and Birth is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke 

eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen. 

12.6 Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de 

cursus, wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 

aansprakelijkheidsverzekering van Relax and Birth valt. Iedere aansprakelijkheid van Relax and 

Birth voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende 

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of 

schade wegens gederfde winst.



12.7 Relax and Birth behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag of anderzijds het normale 

verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige cursisten, 

verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname 

kosten onverlet.

12.8 De inhoud van de cursus bevat geen medisch advies en/of is op geen enkele wijze bedoeld als 

medisch advies. Cursisten dienen advies van een arts of verloskundige te zoeken voor medische 

en/of gezondheidsgerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling of kraamzorg. Relax and 

Birth is niet aansprakelijk voor medische problemen.

12.9 Relax and Birth is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist.

12.10 De cursist past de technieken, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op 

anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd 

en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

Artikel 13 - Intellectueel eigendom

13.1 Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van de HypnoBirthing® Institute. De rechten van het 

intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige 

stukken/producten die verband houden met de cursus worden door de HypnoBirthing® Institute 

voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de HypnoBirthing® 

Institute mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte 

cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.


