Algemene voorwaarden 4 maanden groep traject
Love is the new superfood
1. 6 coachcalls, 1 1 op 1 sessies online, Uitleg HD in PDF, 6 videos, start en afsluiting,
besloten facebookgroep
2. Wanneer je verhinderd bent voor de afspraak voor 1 op 1 coachsessie, dien je deze 24
uur van te voren te annuleren en verzetten, anders is de sessie verloren.
3. De masterclasses kan je terug kijken.
4. De facebookgroep is een veilige groep, houd je aan de regels van de groep. Alles mag
gedeeld worden. De facebookgroep blijft ook bestaan na het traject.
5. 1x per week komt er op dinsdag een Q en A post waar je gerichte vragen kan stellen
over HD, over je proces, over je struggles. Hier geeft Ida dan antwoord op in de week
(waarschijnlijk op donderdag of vrijdag). Uiteraard mag je alles delen, maar om het
overzicht te houden moeten de specifieke vragen even onder de Q en A.
6. In de weekenden ben ik offline, soms geef ik wel eens antwoord terug, maar pin me er
niet op vast.
7. Tijdens de vakantie kan het zijn dan de tijden van reactie ook wat ruimer zijn. Ik laat dit
ruim van te voren weten.
8. Voor goed resultaat dien je actief mee te doen en ook de opdrachten uit te voeren.
9. Je gaat een traject aan, dit betekent dat je niet halverwege kunt stoppen. Je kan niet je
geld terug ontvangen. Ook wanneer je kiest voor een betaling in termijnen dien je deze
betaling wel na te komen.
10. Je verklaard hierbij fysiek en mentaal goed gezond te zijn en indien nodig mij op de
hoogte hebben gesteld van je medische en mentale gezondheid..
11. In geval van medische aandoeningen of als je medicijnen gebruikt: het traject is geheel
op eigen risico, ik ben niet verantwoordelijk voor je mentale en fysieke gezondheid
12. Ik heb een geheimhoudingsplicht dus alles wat mij aan tafel besproken wordt dat blijft
ook bij mij. Tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, de wet een
uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.
13. Alle rechten van deze training (lesmateriaal, videos, opdrachten, uitwerkingen) zijn
eigendom van There she is. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, (foto)kopieën of in
welke vorm dan ook is niet toegestaan. Er rust een auteursrecht op.

Algemene Voorwaarden Breakthrough Journey
1. Wanneer je verhinderd bent voor de afspraak voor de BJ dien je deze 24 uur van te
voren te annuleren en verzetten, anders breng ik 80% in rekening.
2. Je verklaard hierbij fysiek en mentaal goed gezond te zijn en indien nodig mij op de
hoogte hebben gesteld van je medische en mentale gezondheid.
3. In geval van medische en psychische aandoeningen of als je medicijnen gebruikt: het
traject is geheel op eigen risico, ik ben niet verantwoordelijk voor je mentale en fysieke
gezondheid.
4. Tot 3 maanden na deze sessie mag jij mij via de email nog een vraag stellen wanneer
er nog dingen gebeuren of je nieuwe inzichten krijgt.

5. Ik heb een geheimhoudingsplicht dus alles wat mij aan tafel besproken wordt dat blijft
ook bij mij. Tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, de wet een
uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

Algemene voorwaarden Me, Myself & I traject
1. 1 readingscall, Uitleg HD in PDF, 3 hypnose sessies van 2 uur, 1 nazorg online coachcall
6 videos
2. Wanneer je verhinderd bent voor de afspraak voor de reading, online sessie of
hypnosesessie, dien je deze 24 uur van te voren te annuleren en verzetten, anders is
de sessie/dag verloren.
3. Voor goed resultaat dien je actief met mij aan de slag te gaan. Dit betekent dat jij mij
mee neemt in jouw proces dat jij je verantwoordelijkheid neemt, zodat ik jou kan
sturen en feedback kan geven. Wanneer jij je verantwoordelijkheid neemt dan haal je
100% uit dit traject. Daarnaast dien je ook alle opdrachten uit te voeren die ik je geef
of die in de online leeromgeving staan.
4. Tijdens de vakantie kan het zijn dan de tijden van reactie ook wat ruimer zijn. Ik laat dit
ruim van te voren weten.
5. Je gaat een traject aan, dit betekent dat je niet halverwege kunt stoppen. Je kan niet je
geld terug ontvangen. Ook wanneer je kiest voor een betaling in termijnen dien je deze
betaling wel na te komen.
6. Je verklaard hierbij fysiek en mentaal goed gezond te zijn en indien nodig mij op de
hoogte hebben gesteld van je medische en mentale gezondheid.
7. In geval van medische en psychische aandoeningen of als je medicijnen gebruikt: het
traject is geheel op eigen risico, ik ben niet verantwoordelijk voor je mentale en fysieke
gezondheid.
8. Ik heb een geheimhoudingsplicht dus alles wat mij aan tafel besproken wordt dat blijft
ook bij mij. Tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, de wet een
uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.
9. Alle rechten van deze training (lesmateriaal, videos, opdrachten, uitwerkingen) zijn
eigendom van There she is. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, (foto)kopieën of in
welke vorm dan ook is niet toegestaan. Er rust een auteursrecht op.

Algemene voorwaarden 8 maanden VIP
10. 5 1 op1 coachcalls, 1 readingscall, Uitleg HD in PDF, 6 videos, elke werkdag 1 op 1
contact via Voxer en 4 VIP dagen (van max 4 uur)
11. Wanneer je verhinderd bent voor de afspraak voor 1 op 1 coachsessie of VIP dag, dien
je deze 24 uur van te voren te annuleren en verzetten, anders is de sessie/dag
verloren.
12. Voor goed resultaat dien je actief met mij aan de slag te gaan. Dit betekent dat jij mij
mee neemt in jouw proces dat jij je verantwoordelijkheid neemt, zodat ik jou kan
sturen en feedback kan geven. Wanneer jij je verantwoordelijkheid neemt dan haal je

100% uit dit traject. Dit doe je door mij een bericht te doen via Voxer. Daarnaast dien
je ook alle opdrachten uit te voeren die ik je geef of die in de online leeromgeving
staan.
13. Ik antwoord de voxer berichten binnen 24uur op werkdagen tijdens kantooruren, vaak
sneller in respons. Mocht ik binnen 24 uur nog geen bericht terug gestuurd hebben,
stuur mij nogmaals een bericht. In de weekenden ben ik offline, soms geef ik wel eens
antwoord in respons terug, maar pin me er niet op vast.
14. Tijdens de vakantie kan het zijn dan de tijden van reactie ook wat ruimer zijn. Ik laat dit
ruim van te voren weten.
15. Je gaat een traject aan, dit betekent dat je niet halverwege kunt stoppen. Je kan niet je
geld terug ontvangen. Ook wanneer je kiest voor een betaling in termijnen dien je deze
betaling wel na te komen.
16. Je verklaard hierbij fysiek en mentaal goed gezond te zijn en indien nodig mij op de
hoogte hebben gesteld van je medische en mentale gezondheid.
17. In geval van medische en psychische aandoeningen of als je medicijnen gebruikt: het
traject is geheel op eigen risico, ik ben niet verantwoordelijk voor je mentale en fysieke
gezondheid.
18. Ik heb een geheimhoudingsplicht dus alles wat mij aan tafel besproken wordt dat blijft
ook bij mij. Tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, de wet een
uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.
19. Alle rechten van deze training (lesmateriaal, videos, opdrachten, uitwerkingen) zijn
eigendom van There she is. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, (foto)kopieën of in
welke vorm dan ook is niet toegestaan. Er rust een auteursrecht op.

Algemene voorwaarden Online mini training
1. Er is geen mogelijkheid om de aankoop van de training ongedaan te maken en geld
retour te ontvangen. Slechts bij een per ongeluk verkeerde bestelling, neem contact
op om te kijken of hij omgezet kan worden.
2. Alle rechten van deze training (lesmateriaal, videos, opdrachten, uitwerkingen) zijn
eigendom van There she is. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, (foto)kopieën of in
welke vorm dan ook is niet toegestaan. Er rust een auteursrecht op.

Algemene voorwaarden van het online membership
1. De Q en As kan je terug kijken.
2. De facebookgroep is een veilige groep, houd je aan de regels van de groep. Alles
mag gedeeld worden. De facebookgroep blijft ook bestaan na het traject.
3. 1x per week komt er op dinsdag een Q en A post waar je gerichte vragen kan stellen
over HD, over je proces, over je struggles. Hier geeft Ida dan antwoord op in de
week (waarschijnlijk op donderdag of vrijdag). Uiteraard mag je alles delen, maar
om het overzicht te houden moeten de specifieke vragen even onder de Q en A.
4. In de weekenden ben ik offline, soms geef ik wel eens antwoord terug, maar pin me
er niet op vast.
5. Tijdens de vakantie kan het zijn dan de tijden van reactie ook wat ruimer zijn. Ik laat
dit ruim van te voren weten.

6. Voor goed resultaat dien je actief mee te doen en ook de opdrachten uit te voeren.
7. Het abonnement wordt automatisch verlengt en gaat van de 15de van de maand tm
de 15de van de volgende maand, tenzij jij voor de 30ste van de voorgaande maand
mij middels een email laat weten dat je het abonnement opzegt.
Facturen/machtiging worden de 30ste verzonden voor de volgende maand.
Bijvoorbeeld: als jouw abonnement nog tot 15 augustus loopt en je wil het
opzeggen dien je dit voor 30 juli door te geven. Je kan dan nog tm 15 gebruik
maken van de huidige maand.
8. Je verklaard hierbij fysiek en mentaal goed gezond te zijn en indien nodig mij op de
hoogte hebben gesteld van je medische en mentale gezondheid..
9. In geval van medische aandoeningen of als je medicijnen gebruikt: het traject is
geheel op eigen risico, ik ben niet verantwoordelijk voor je mentale en fysieke
gezondheid
10. Ik heb een geheimhoudingsplicht dus alles wat mij aan tafel besproken wordt dat
blijft ook bij mij. Tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, de wet
een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.
11. Alle rechten van deze training (lesmateriaal, videos, opdrachten, uitwerkingen) zijn
eigendom van There she is/uniek in vorm. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
(foto)kopieën of in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Er rust een auteursrecht
op.

Algemene voorwaarden ayahuasca/chocobliss ceremonie
1. Je legt een verklaring af goed gezond te zijn en geen medicatie te gebruiken en deze
ceremonie op eigen risico te doen
2. Je houdt je aan de voedingsvoorschriften voorafgaand en na de ceremonie
3. In geval van een 1 op 1 ceremonie, kan een annulering tot 2 dagen voor de
ceremonie. Daarna wordt 75% van de totale kosten in rekening gebracht. Met
uitzondering van een positieve aantoonbare covid infectie, neem dan even contact
op.
4. In het geval van een weekend ceremonie, word je aanmelding zeer serieus
genomen, je voelt namelijk dat je het mag gaan doen en daarmee is het ook de
bedoeling dat je commitment toont uit respect voor de plant. Mocht je toch
onverhoopt moeten annuleren dan ben je annuleringskosten verschuldigd. Deze
bedragen zijn bij annulering tot 3 maanden voor aankomst 25% van de totale
kosten. Bij annulering tot 2 maanden voor aankomst 50% van de totale kosten en
tot 1 maand 75% van de totale kosten. Met uitzondering van een positieve
aantoonbare covid infectie, neem dan even contact op.

