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1 Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere 

workshop die Liv'n Nature op zijn website presenteert aan 
diegene die zich op de website van Liv'n Nature voor die 
workshop aanmeldt, hierna “Deelnemer” genoemd. 

2. Op de Workshop Op Maat zijn daarnaast ook nog andere 
voorwaarden van toepassing, zie onderdeel 7. 

 
2 Aanmelden 
1. Aanmelden gebeurt altijd via het formulier op de website 

van Liv'n Nature. De Deelnemer ontvangt hierna een 
bevestiging van aanmelding en betaalinstructies. 

2. Bij het aanmelden van een minderjarige, moet de 
wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige zich ook 
apart opgeven als Deelnemer.  

3. Zolang als de Deelnemer nog niet heeft betaald voor de 
workshop, is zijn inschrijving nog niet definitief. 

4. We gaan ervan uit dat een Deelnemer hoofdzakelijk 
deelneemt aan onze workshop, omdat hij/zij 
geïnteresseerd is in bushcraft of bepaalde bushcraft-
onderwerpen. Deelname om andere redenen is ook 
mogelijk, bijvoorbeeld omdat een vriend(in) gaat, of 
omdat men andere bushcraft-geïnteresseerden wil leren 
kennen. Echter, als die motivatie wegvalt, accepteren we 
dat niet als reden voor afmelding met restitutie van de 
kosten.  

 
3 Betaling 
1. Het totaal verschuldigde bedrag moet uiterlijk 2 weken 

vóór de cursusdatum binnen zijn op de rekening van Liv'n 
Nature.  

2. Betaling dient te gebeuren via overmaken, tenzij 
schriftelijk anders door Liv'n Nature aangegeven. 

3.Nadat de cursuskosten betaald zijn, ontvangt de 
Deelnemer een bevestiging van betaling, een 
beschrijving van de exacte locatie waar verzameld wordt 
voor de cursus en overige workshopinformatie. 

 
4  Annuleren door Deelnemer 
1. Deelname aan een workshop kan tot uiterlijk 2 weken 

voor aanvang door de Deelnemer schriftelijk worden 
geannuleerd met volledige restitutie van de kosten. 

2. Wordt de workshop tussen de 1 en 2 weken voor 
aanvang door de Deelnemer schriftelijk geannuleerd, dan 
ontvangt de Deelnemer 50% restitutie van de kosten.  

3. Wordt de workshop later dan 1  week voor aanvang door 
de Deelnemer  geannuleerd, dan ontvangt de Deelnemer 
geen restitutie van de kosten.  

4. Annuleren dient altijd schriftelijk te gebeuren, bijvoorbeeld 
door middel van een email aan Liv'n Nature.  

5. De workshops van Liv'n Nature gaan gewoon door in 
geval van regen, hitte of ander wat meer uitzonderlijk 
weer. Uitzondering hierop kan zijn de Workshop op Maat, 
indien tijdens het maken van voorbereidende afspraken 
anders is afgesproken. Enige andere uitzondering kan 
zijn die van een extreme weersverwachting waar het 
weer schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid, of 
waar het weer het goed kunnen volgen van de workshop 
zou belemmeren. 

 
5 Annuleren door Liv'n Nature 
1. Liv'n Nature heeft het recht de workshop tot een week 

van tevoren te annuleren, indien het aantal aanmeldingen 
kleiner is dan het op de website van Liv'n Nature 

vermelde minimum aantal deelnemers voor deze 
workshop. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Liv'n Nature 
geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Liv'n Nature 
niet in staat is een workshop te geven.  

3. Liv'n Nature kan een workshop annuleren die plaatsvindt 
gedurende de periode van overmacht.  

4. Liv'n Nature behoudt zich het recht voor om in geval van 
een extreme weersverwachting de workshop tot een dag 
van tevoren te annuleren. In dat geval wordt het volledige 
betaalde cursusbedrag aan de Deelnemer gerestitueerd.  

5. Als een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een 
goede uitvoering van een workshop daardoor wordt 
bemoeilijkt, kan deze door Liv'n Nature van de workshop 
worden uitgesloten. In dat geval is geen restitutie van de 
cursuskosten mogelijk. 

 
6 Aansprakelijkheid 
1. Liv'n Nature is niet aansprakelijk voor schade ontstaan 

ten gevolge van medische aandoeningen of allergieën, 
waarvan Liv'n Nature niet van tevoren op de hoogte is 
gesteld.  

2. Liv'n Nature is niet aansprakelijk voor schade ontstaan 
doordat Liv'n Nature is uitgegaan van door of namens de 
Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige 
gegevens. 

3. Liv'n Nature is niet aansprakelijk voor schade/letsel 
ontstaan doordat de veiligheidsinstructies van Liv'n 
Nature niet zijn opgevolgd. 

4. Liv'n Nature is niet aansprakelijk voor schade/letsel 
ontstaan als de veiligheidsinstructies van Liv'n Nature wel 
zijn opgevolgd, maar de oorzaak van de schade/letsel 
redelijkerwijs niet door Liv’n Nature te voorzien was als 
logisch gevolg van de omstandigheden van de workshop. 

5. Liv'n Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
diefstal of schade aan eigendommen vóór, tijdens en na 
de workshop. 

 
7 Workshop op Maat 
1. De persoon die zich aanmeldt voor de Workshop op 

Maat, is voor de instructeurs van Liv'n Nature 
contactpersoon en aanspreekpunt voor de groep. Zowel 
voor, tijdens, als na de activiteit. 

2. De algemene voorwaarden voor de Workshop op Maat, 
gelden voor iedereen in de groep. De persoon die zich 
aanmeldt voor de workshop, is verantwoordelijk voor het 
uitdragen van deze algemene voorwaarden naar zijn 
groepsleden vooraf, tijdens en na de workshop.  

3. De contactpersoon voor de groep zorgt voor een 
aankondiging en beschrijving van de Workshop op Maat 
voor de deelnemers. Deze kan vóór kennisgeving aan de 
deelnemers kort doorgesproken worden met Liv'n Nature. 

4. De contactpersoon voor de groep zorgt voor het 
doorgeven van informatie aan de groep die relevant is 
voor de workshop. Bijvoorbeeld over welke materialen de 
deelnemers zelf mee moeten nemen. 

5. De persoon die zich aanmeldt voor de Workshop op 
Maat, is de persoon die betaalt voor alle deelnemers van 
de groep. 

6. De totale prijs voor een Workshop op Maat, hangt af van 
de programmaduur, het onderwerp, het benodigd 
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materiaal, de reiskosten van de instructeurs en eventuele 
voorbereidingstijd. 

7. Zodra Liv'n Nature en de aanvrager een afspraak hebben 
gemaakt over de Workshop op Maat, zal Liv'n Nature een 
factuur sturen. 

8. Voor natuur-gerelateerde verenigingen hanteert Liv'n 
Nature een gereduceerd tarief voor de Workshop op 
Maat. 

9. Bij 4 tot 8 door de contactpersoon aangemelde 
deelnemers, behoudt Liv'n Nature zich het recht voor om 
deelnemers toe te voegen. Vanaf 8 door de 
contactpersoon aangemelde deelnemers kan de 
contactpersoon er voor kiezen om de workshop besloten 
te houden. 


