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Aanmelding 

Aanmelding geschiedt uitsluitend via de mail, website, 
telefonisch, whatsapp of schriftelijk. Door aanmelding gaat ook 
de betalingsplicht en overeenkomst in werking. 

Zodra de aanmelding bij ons verwerkt is, ben je officieel 
onderdeel van het traject, sessie of activiteit waarvoor 
ingeschreven is. Wij houden ons het recht voor een workshop, 
training of therapiegroep waarop onvoldoende is ingeschreven of 
door eventueel onvoorziene omstandigheden te annuleren. 

Kosten 

De kosten staan bij de trajecten, sessies, workshops, trainingen 
vermeld.  

Aflassen van sessies, workshops, 1-1 trajecten en groepen: 

Indien er door gebrek aan belangstelling of door onvoorziene 
omstandigheden een lezing, workshop, training of groep komt te 
vervallen, zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk 
worden teruggestort op dezelfde rekening als waar wij het 
bedrag van hebben ontvangen. Onvoorziene externe 
omstandigheden zoals corona: de datum zal verplaatst worden 
en het event wordt verplaatst als er geen bijeenkomst mag 
plaatsvinden op de afgesproken datum. Omdat er een alternatief 
aangeboden wordt kan er geen terugbetaling van reeds betaalde 
kosten gedaan worden.  

Betalingsvoorwaarden en annulering 



Facturen: Betalingen worden binnen 14 dagen na ontvangst van 
de factuur voldaan. 

Bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van een langdurig 
traject wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Tot 
2 weken voor aanvang van het traject zullen 25% van de kosten 
van het totaalbedrag en tot 1 week voor aanvang de helft van de 
kosten van het totaalbedrag van het traject in rekening gebracht 
worden.  

Restitutie van de trainingskosten, kunnen niet meer worden 
verleend bij a: annulering twee weken voor aanvangsdatum en 
b: bij tussentijds afbreken door deelnemer (m/v) zelf van de 
workshop, sessie, traject of welke langdurige vorm van 
inzichtwerk de deelnemer (m/v) is aangegaan. 

Vervanging 

Als ik door ziekte of overmacht geen sessie, trajectonderdeel of 
workshop kan geven, staat het mij vrij zonder restitutie van 
investering de workshop of de sessie in overleg te verplaatsen naar 
een andere datum. 

Betaalgegevens:  
IBAN: NL54 RABO 0361 8865 86 tnv Bosbaden met Kim 

BIC: RABONL2U 

Verantwoordelijkheid deelnemer 

De deelnemer (m/v) is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van 
de juiste aantallen sessies die geboekt zijn, ik hou deze niet bij. 



Kim Driessen deelt haar kennis, kunde, ervaringen en kwaliteiten 
met de deelnemer, de deelnemer neemt eigen aandeel in dit proces 
door voldoende tijd, energie en aandacht om de sessies en 
eventuele opdrachten die daaruit volgen uit te voeren.  

Kim Driessen zal altijd haar best doen om de deelnemer het 
maximale uit de sessies, trajecten en 1-1 sessies te laten halen en 
haar bijdrage optimaal aan het te behalen resultaat inzet. Garanties 
zijn hiervoor niet te geven omdat de deelnemer 100% 
verantwoordelijk is voor het resultaat. 

Tijdens de looptijd van het traject zal Kim Driessen je ook 
tussendoor via app, telefoon of mail te woord staan. Dit in overleg 
qua frequentie en tijden. Als blijkt dat er meer hulpvragen zijn dan 
initieel aan de orde was, kan het traject aangepast worden. De 
ondersteuning hangt af van het pakket en type traject afgenomen 
wordt. 

Er worden afspraken gemaakt over de verwachtingen van de 
dienstverlening.  

Iedere deelnemer (m/v), vanaf hier ‘ deelnemer’  neemt 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en gaat het commitment aan, 
open te staan voor bewustzijnswerk, coaching en de connectie met 
zichzelf aan te gaan.  

Wanneer we werken in een groep en/of meerdere sessies aangaan 
gaat de deelnemer dit traject aan voor alle sessies. En wordt er van 
de deelnemer (m/v) verwacht er ook tijdens elke bijeenkomst te 
zijn.  

Alle gedeelde informatie vanuit mij, Kim Driessen, maar ook alle 
gedeelde (persoonlijke) informatie van alle andere deelnemers (m/
v) is vertrouwelijk en mag nooit gedeeld worden met derden. Alle 
informatie blijft binnen de groep om een veilige setting te 
waarborgen voor iedereen.  



We werken met consent, wordt het teken/woord “stop” of ‘nee’ in 
elke les bij ieder die het gebruikt gehonoreerd. De deelnemer (m/v) 
respecteert ten alle tijden zijn/haar ja of nee, en de ja of nee van 
een ander. We respecteren ten alle tijden de grenzen van een 
ander.  

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer (m/v) de staf 
voldoende te informeren over zijn/ haar gezondheidstoestand 
(fysiek en geestelijk), alsmede gebruik en achtergrond van 
medicijnen.  

Seksuele handelingen en lichamelijk geweld worden niet toegestaan 
en leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de training en 
sessies die vallen binnen Intieme Sensuele Natuur. Dit om de 
veiligheid binnen de groep te waarborgen.  

De deelnemer (m/v) neemt hygiene regels in acht en komt 
verzorgd opdagen. 



Groeps-, 1-1 en trajectsessies kunnen tot 24 uur van tevoren 
kosteloos worden verzet naar een ander datum. 
Indien je binnen de 24 uur afzegt en niet verzet, betaal je het 
volledige bedrag.  

 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan de lezing, workshops, trainingen, therapiegroep of 
individuele therapie is vrijwillig. De deelnemer (m/v) is 
verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en 
handelingen tijdens workshops, trainingen, therapiegroepen en 
tijdens zijn/haar verblijf op de locatie waar de workshop, training 
of therapiegroep wordt gegeven.  

Bij het volgen van sessies in het bos of buiten zal de deelnemer 
altijd zorgdragen voor optimaal schoeisel, kleding etc passend bij 
het weer. Waardoor veilig deelgenomen kan worden aan het 
buiten zijn, en waardoor het buiten zijn geen belemmering is. 

De organisator, initiatiefneemster, alsmede de locatie (zowel 
binnen als buiten) als rechtspersoon zijn/is en kunnen/kan 
nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade dan 
ook door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt 
door mededeelnemers c.q. medewerkers gerelateerd aan de 
locatie. 

De workshops, bossessies, 1-1 trajecten, groepswerk en 
individuele losse sessies zijn en kunnen niet beschouwd worden 
als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/
of behandeling(en).  



Als ik mijn afspraken uit onze overeenkomst niet nakom (waarbij opzet of 
roekeloosheid is uitgezonderd) gaat de aansprakelijkheid nooit verder dan 
de vergoeding van eventuele schade, tot maximaal het bedrag dat er voor 
de workshop, sessie of traject is voldaan.


Indien je onder medische en/of psychiatrische behandeling bent, 
wordt geadviseerd met de behandelend arts te overleggen of 
deelname aan de activiteiten – en welke specifiek – aangeboden 
door Kim Driessen wenselijk is. 

Bij lichamelijke geweldpleging en het bezit en/of gebruik van 
door de wet verboden verdovende middelen is verboden tijdens 
elke van de activiteiten, en hierop zal passende actie 
ondernomen worden. Hiermee vervalt direct het recht om deel te 
blijven nemen aan de rest van de workshop, sessie, traject. Dit 
verandert niets aan de betalingsplicht. 

Klacht 

Mocht je ontevreden zijn over de behandeling, dan lees of hoor ik 
dat uiteraard graag, direct (en niet via openbare sociale 
platformen). Ik ga er van uit dat je zelf verantwoordelijkheid 
neemt voor de groei en processen die je aangaat en via mijn 
manier van werken en sessies afnemen kom je mogelijk dieper in 
aanraking wat er leeft in je. 

Ik wil indien er een klacht is direct, en in een persoonlijk gesprek 
hierover de sessies, trajecten of dat wat je bent aangegaan 
aanpassen om tot een vorm te komen die past en werkt voor 
jou / de deelnemer.  

Je klacht dient binnen 14 dagen na het aangaan van onze 
overeenkomst bij mij bekend te zijn.  



Typefouten 

Aan eventuele typefouten op de website, social media of 
schriftelijk contact met betrekking tot data en prijzen kunnen 
geen rechten ontleent worden. 

Geheimhouding en Intellectueel Eigendom 

De deelnemer is uitsluitend gerechtigd de informatie te gebruiken voor 
het doel, waarvoor zij is bestemd, namelijk de groeps- 1-1 sessies, 
workhsops en inzichtwerk op een zo veilig en diepgaand niveau uit te 
kunnen voeren. Daarnaast mag de deelnemer de ontvangen informatie / 
lesmateriaal / op geen enkele wijze commercieel of op een ander manier 
gebruiken verkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de andere partij. 


De gegevens van de deelnemer worden vertrouwelijk gebruikt.


Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen 

Bosbaden met Kim behoudt het recht om deze voorwaarden van tijd tot 
tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom 
regelmatig. 


Promotionele e-mails en inhoud 

Je stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en 
materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander 
contactformulier dat je ons verstrekt. Als je dergelijk promotiemateriaal of 
kennisgevingen niet wilt ontvangen, kun je ons dit op elk gewenst 
moment laten weten. 



