
 
 

Algemene voorwaarden UitvaartbrancheAcademy 
 
Inschrijving 

 

□ De UitvaartbrancheAcademy is een label van The Alignment House en Uitvaartmedia. De 
masterclasses van UitvaartbrancheAcademy worden verzorgd onder verantwoordelijkheid van 
The Alignment House in Oudewater.  

□ Inschrijving voor deelname aan de UitvaartbrancheAcademy geschiedt via e-mail:  
info@uitvaartbrancheacademy.com 

□ Facturatie en (administratieve) afhandeling wordt verzorgd door The Alignment House. 

□ Plaatsing vindt plaats op volgorde van inschrijving. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst 
aangelegd. U wordt een aanbieding gedaan om zich aan te melden voor een volgende editie 
van de UitvaartbrancheAcademy. 

□ The Alignment House verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de 
geldende wet- en regelgeving (AVG). Wij gebruiken deze data voor het toesturen van 
bijvoorbeeld het cursusmateriaal en u op hoogte te houden van onze activiteiten en nieuwe 
ontwikkelingen via post, e-mail (nieuwsbrief), social media of telefoon. Zie voor meer 
informatie de privacydisclaimer op https://www.alignmenthouse.nl/privacy-disclaimer/ 

  

Betaling 
 

□ De actuele prijs (exclusief BTW) staat op www.uitvaartbrancheacademy.com 
□ Alle prijzen zijn onder voorbehoud. 

□ Na plaatsing ontvangt de inschrijver een bevestiging en een factuur voor de deelnamekosten. 
De factuur dient binnen de geldende betalingstermijn van twee weken te worden voldaan. 

□ De deelnameprijs is inclusief koffie, thee, en eventuele versnaperingen op de cursuslocatie, 
maar exclusief eventuele overnachtingen en parkeergelden. Deze bepaling geldt uiteraard niet 
voor de online masterclasses. 

□ Bij niet-tijdige betaling van of storneren van betalingen behoudt The Alignment House het 
recht voor om geen toegang tot de Academy te verlenen en/of de uitreiking van het 
getuigschrift op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden. 

 

Annulering 
 

□ Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk de openvallende plaats te laten 
innemen door een vervanger. De naam van de vervanger dient uiterlijk drie dagen voor 
aanvang van de (eerste) dag te worden doorgegeven aan The Aligment House. Bij annulering 
vindt geen restitutie van betalingen plaats. 

□ The Alignment House behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, zulks ter 
beoordeling van the Alignment House, de Academy te annuleren. Eventuele reeds verrichte 
betalingen zullen binnen één week worden teruggestort. 

 

Overig 
 

□ De copyrights op het verstrekte cursusmateriaal berusten bij the Alignment House dan wel 
andere copyrighthouders. Vermenigvuldiging en/of verspreiding is niet toegestaan zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van the Alignment House. 

□ Het verstrekte cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik. 
□ The Alignment House behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in de brochure / 

website aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma. 
□ In geval van overmacht heeft the Alignment House het recht de Academy geheel of 

gedeeltelijk te annuleren, zonder dat the Alignment House tot enige schadevergoeding 
verplicht is. Eventueel vooruitbetaalde cursusgelden worden teruggestort. 
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