
AANMELDINGSFORMULIER BRILLIANT EVENT 

 

Persoonlijke informatie 
Voornaam  

Tussenvoegsel  
Achternaam  

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  
Adres  

Postcode  
Woonplaats  

Telefoonnummer  
Mobiele telefoon  

E-mailadres   
 
Algemene voorwaarden voor het Brilliant Event van 
Maureen van de Lustgraaf 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Brilliant Events georganiseerd door Maureen van de 
Lustgraaf. 
 
Artikel 1 Inleidende bepaling. 
 
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis : 
1. Maureen van de Lustgraaf/Brilliant Event valt onder de bedrijfsnaam Maureen van de Lustgraaf 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: 09164812  
2. Event overeenkomst : De overeenkomst die tot stand komt door schriftelijke aanmelding van de 
participant bij een Maureen van de Lustgraaf/Brilliant Event. Hierdoor verbindt Maureen van de 
Lustgraaf/Brilliant Event zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Maureen van de 
Lustgraaf/Brilliant Event aangeboden en door haar georganiseerd Event. 
3. Participant : De partij met wie Maureen van de Lustgraaf/Brilliant Event een overeenkomst heeft 
gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2 Inschrijving en bevestiging. 
 
Inschrijving voor de door Maureen van de Lustgraaf te verzorgen Brilliant Event kan door participant 
plaatsvinden per post en mail. 
Maureen van de Lustgraaf bevestigt de inschrijving schriftelijk. Indien de participant het inschrijfformulier 
volledig ingevuld retourneert, is de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende 
Event tot stand. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Inschrijving is persoonsgebonden en 
bindend. 
 
Inschrijvingen die via het bedrijf of onderneming/instelling komen, ontvangen een aanmeldingsformulier 
voor alle deelnemers die compleet ingevuld dient te worden.  
 
Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst. 
 
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Maureen 
van de Lustgraaf. 
2. De participant, die een Brilliant Event georganiseerd door Maureen van de Lustgraaf ook namens 
andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij 
aanmeldt. 
3. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk 
vertegenwoordiger noodzakelijk. 
 
 



 
Artikel 4 Betaling. 
 
Na inschrijving van een Brilliant Event zoals vermeld onder artikel 2 en artikel 3 zendt Maureen van de 
Lustgraaf een factuur. 
Vervolgens dient de participant per omgaande 25% van het totaalbedrag aan te betalen. 
Het resterende bedrag dient in alle gevallen 10 werkdagen voor het aanvang van het Event te zijn 
voldaan. Bij aanmelding binnen 10 dagen voor het Event dient het totale bedrag per omgaande betaald 
te worden. 
Indien niet tijdig is betaald, is Maureen van de Lustgraaf gerechtigd de deelnemer toegang tot het Event 
te weigeren. Deze weigering ontslaat de deelnemer niet van de verplichting het totale bedrag aan 
Maureen van de Lustgraaf te voldoen. Er is géén sprake van restitutie. 
Indien betaling achterwege blijft, is Maureen van de Lustgraaf gerechtigd de totale vordering uit handen 
te geven aan een incassobureau. De kosten worden verhaald op de participant. 
 
Artikel 5 Wijzigingen door Maureen van de Lustgraaf/Brilliant Event. 
 
Maureen van de Lustgraaf heeft het recht het Brilliant Event op te zeggen, indien 5 dagen voor aanvang 
van het Event het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten. 
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Maureen van de Lustgraaf zich het 
recht voor om wijzigingen/data aan te brengen in het programma. 
De participant wordt duidelijk geïnformeerd over het eerstvolgende - voor de participant geschikt - 
tijdstip waarop een volgend Event plaatsvindt. Als de participant hier geen gebruik van wil maken, wordt 
er door Maureen van de Lustgraaf 40% van de totale Event som in rekening gebracht. 
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid. 
 
Maureen van de Lustgraaf is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van 
participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het Event. 
Indien Maureen van de Lustgraaf op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is 
voor enige schade, dan zal dit beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 
Als het Event niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de 
overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk 
mededeling te doen aan Maureen van de Lustgraaf. 
Indien het Event niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de 
overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch 
aan Maureen van de Lustgraaf zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.  
Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor hun fysiek – en psychisch welzijn.  
 
Artikel 6 Verplichtingen van de participant. 
 
De participant die zodanig hinder of last oplevert waardoor een goede uitvoering van een Event wordt 
bemoeilijkt, kan door Maureen van de Lustgraaf van het Event worden uitgesloten. Alle daaruit 
voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant. 
 
Artikel 7 Annulering en in de plaats stelling. 
 
Annulering van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door middel van een aangetekend schrijven 
uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het Brilliant Event. Restitutie vindt plaats onder aftrek van de door 
Maureen van de Lustgraaf gemaakte administratie-, reservering-, voorbereidingskosten van 25% van de 
totale deelnamekosten. 
 
Annuleert de participant binnen twee weken voor aanvang van de training, dan wordt 50% van het totale 
factuurbedrag in rekening gebracht.  
 
Annuleert de participant binnen 48 uur vóór aanvang van de training, dan is de participant het volledige 
deelnamebedrag verschuldigd. Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk; telefonische annuleringen 
worden niet als geldige annuleringen aangemerkt.  
 
Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training niet door kan gaan, wordt het 
volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd 
 
Deelname aan het Brilliant Event, door een ander dan de aangemelde persoon, kan tot uiterlijk 2 weken 
vóór aan aanvang van de training worden aangevraagd. Maureen van de Lustgraaf houdt zich het recht 
voorbehouden deze vervanging – onder opgaaf van reden – te weigeren. Na ontvangst van uw 
inschrijving ontvangt u een bevestiging/overeenkomst en een factuur. 
 



 
 
 
 
 
 
Artikel 8 Prijzen van Events. 
 
Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email gelden de 
prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld. 
In de prijzen zijn de kosten voor het Event materiaal inbegrepen, tenzij anders vermeld. 
Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 
 
 
*Door dit formulier op te sturen naar info@maureenvandelustgraaf.nl  ga ik akkoord met de Algemene 
voorwaarden. 
___________________________________________________________________ 
 
Vul dit formulier in en stuur het op naar: info@maureenvandelustgraaf.nl   
Je ontvangt van ons de bevestiging van je aanmelding met daarin het programma en 
de factuur. Mochten er nog vragen zijn dan kun je ons altijd contacten.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Maureen van de Lustgraaf       
 


