Algemene Voorwaarden Stichting White Lotus World Peace Dharma Centre
Artikel 1 Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Stichting: de Stichting White Lotus World Peace Dharma Centre, gevestigd te Katwijk
- Opdrachtgever: degene met wie de Stichting een overeenkomst heeft gesloten.
- Deelnemer: een privé persoon die deelneemt aan door de Stichting te houden
activiteiten.
- Voorwaarden; deze algemene voorwaarden.
- Activiteit: een consult, onderricht of een andere activiteit van de Stichting.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de
Stichting in de breedste zin des woords. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Afwijkende voorwaarden gelden slechts als de Stichting deze schriftelijk heeft aanvaard
en alleen voor die aanbiedingen en/of opdrachten waarvoor deze afwijkende voorwaarden
en bedingen zijn gemaakt; voor het overige blijven de Voorwaarden van toepassing.
3. Deelname aan een Activiteit van de Stichting betekent akkoord gaan met deze algemene
voorwaarden.
Artikel 3 Offerte; overeenkomst
1. Alle offertes en aanbiedingen van en namens de Stichting zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de bevestiging van de Stichting.
3. De Stichting is gerechtig om bij de uitvoering van de overeenkomst en van Activiteiten
derden in te schakelen.
Artikel 4 Inschrijvingen en overeenkomsten met deelnemers
1. Alle Activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen, ter
bepaling van de Stichting. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde
van binnenkomst.
2. De Stichting behoudt zich het recht voor de locatie waar Activiteiten plaats vinden te
veranderen.
3. Deelnemers kunnen vrijblijvend een gratis proefles volgen.
4. Deelnemers zijn gebonden aan het reglement van de Stichting, dat te vinden is op de
website.

Artikel 5 Verplichtingen van de Stichting
1. De Stichting verbindt zich jegens Opdrachtgever/Deelnemer:
- bij de Activiteiten de zorg van een goed dienstverlener in acht te nemen;
- duidelijke informatie te verstrekken omtrent de voortgang van de Activiteiten;
- in alle opzichten de privacy te beschermen,
2. De met de Stichting gesloten overeenkomst leidt voor de Stichting tot een inspannings- en
niet tot een resultaatsverplichting.
3. Indien de Stichting niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand
komen van de Overeenkomst niet bekend waren, treden partijen in overleg over een
andere opzet van een Activiteit.
4. De Stichting heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij
ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen,
tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
5. De Stichting is niet aansprakelijk als een activiteit door onvoorziene omstandigheden geen
doorgang kan vinden. De Stichting zal, indien mogelijk, zorgdragen voor een vervangende
Activiteit. Als zij daartoe niet in staat is heeft Opdrachtgever /Deelnemer recht op gehele
of gedeeltelijke restitutie van het betaalde honorarium.
6. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt de Stichting zich
het recht voor de programma’s van Activiteiten tussentijds te wijzigen. Alle informatie in
brochures , op de website, etc. is zuiver informatief en daar kunnen geen rechten aan
worden ontleend.
7. Toelating tot een Activiteit wordt eenzijdig door de Stichting bepaald, waarbij zij zoveel
als mogelijk alleen bij zwaarwegende, eenzijdig door de Stichting vastgestelde, redenen
een Opdrachtgever/Deelnemer recht tot deelname aan een Activiteit kan ontzeggen. Het
kan hier gaan om de bescherming van de persoon of de Stichting. Het kan ook gaan om
het functioneren van de overige Opdrachtgevers /Deelnemers en het kunnen voldoen aan
hun reële verwachtingen in het algemeen.
8. Voor zover de Stichting voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is
van informatie van of medewerking door de Opdrachtgever/Deelnemer, is de Stichting uit
haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze
informatie of medewerking.
9. De Stichting zal haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst met Opdrachtgever /
Deelnemer opleggen aan zowel haar personeel als aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 6 Betaling
1. De Opdrachtgever/Deelnemer dient het aan de Stichting verschuldigde en door haar
gefactureerde bedrag te betalen, zonder enig beroep op verrekening, compensatie of een
opschortingsrecht. Ook klachten zijn geen grond om betaling op te schorten.
2. Onder het verschuldigde dient te worden verstaan het overeengekomen honorarium en de
door de Stichting gemaakte verschotten.
3. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat deze geheel is uitgevoerd,
lonen en /of prijzen een wijziging ondergaan, is de Stichting gerechtigd het honorarium
dienovereenkomstig aan te passen.
4. Betaling van de declaraties dient op de op de declaratie genoemde wijze plaats te vinden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is er sprake
van verzuim zonder dat sommatie of ingebrekestelling nodig is.
5. Alle (buitengerechtelijke) kosten die verband houden met te late betaling komen ten laste
van Opdrachtgever /Deelnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,=.
6. Indien meerdere schulden openstaan, bepaalt de Stichting aan welke schuld een betaling
door Opdrachtgever/Deelnemer wordt toegerekend.
Artikel 7 Geheimhouding
1. Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsmatige plicht tot bekendmaking, is de
Stichting tegenover derden verplicht tot geheimhouding omtrent zowel de aard van de
opdracht als de uitvoering daarvan.
2. Behoudens toestemming van Opdrachtgever/Deelnemer is de Stichting niet gerechtigd de
informatie die aan haar ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel
dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het
geval de Stichting voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarin
deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door de Stichting voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal
Opdrachtgever/Deelnemer de inhoud van rapporten en adviezen of andere al of niet
schriftelijke uitingen van de Stichting, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking
derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De
Opdrachtgever/Deelnemer zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de
vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. De Stichting is jegens de Opdrachtgever / Deelnemer nimmer aansprakelijk tenzij er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van de
Stichting.

2. Voorts is de Stichting niet aansprakelijk voor en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding
van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect,
waaronder schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de
opdrachtgever/deelnemer als bij derden ontstaan.
3. Aansprakelijkheid van de Stichting is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door haar
in het kader van betreffende opdracht aan opdrachtgever/deelnemer is gedeclareerd en zal
in geen geval meer belopen dan het bedrag dat ingevolge de verzekering van de Stichting
in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
4. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.
5. Iedere vordering tegen de Stichting verjaart één jaar na de datum na het einde van de
Overeenkomst.
6. Als de Stichting, in het kader van een Activiteit, met een Opdrachtgever / Deelnemer op
reis gaat, is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor aan deze tijdens die reis
overkomen letsel en/of schade. Opdrachtgever / Deelnemer dient, in zodanig geval, een
eigen passende verzekering af te sluiten.
7. Deelname aan Activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. De Stichting kan op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van
de Deelnemer. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van
eigendommen.
Deelnemers zijn verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan de Stichting door te
geven.
Wanneer er twijfel is of Deelnemer(s) in staat is/zijn normale lichamelijke inspanningen te
verrichten, dient er eerst contact met de huisarts en/of behandelend specialist voor advies
te worden opgenomen.
Als Deelnemers tijdens deelname onder medische behandeling zijn, is overleg met de arts
over het volgen van de Activiteiten verplicht.

Artikel 9 Opzegging
1. Opdrachtgever/Deelnemer en de Stichting kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk
opzeggen.
2. Bij tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever/Deelnemer behoudt de Stichting
aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte Activiteiten, waarbij aan
Opdrachtgever/Deelnemer onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe
verrichte werk ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Stichting extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever/Deelnemer in rekening gebracht.
Artikel 10 Intellectuele eigendom
1. De Stichting heeft het uitsluitend recht om het door haar ontwikkelde informatie- en
lesmateriaal, met betrekking tot de Dharma, als ook met betrekking tot aanverwante

disciplines- op welke wijze dan ook vastgelegd- openbaar te maken en/of te
verveelvoudigen.
2. Het is Opdrachtgever/Deelnemer uitdrukkelijk verboden vorenbedoeld materiaal of enige
onderdeel daarvan te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.
Artikel 11 Recht; geschillen
1. Op alle overeenkomsten met de Stichting, daaronder begrepen de totstandkomingsfase is,
ongeacht de plaats van uitvoering, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen uit hoofde van de overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de
gewone rechter te Rotterdam.

