
Algemene voorwaarden. 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door 

Relaxatie Jana Schoefs op deze website Online academie voor Ontspannen en bewust leven. 

Voor vragen, opmerkingen en het melen van problemen kan u best even rechtsreeks contact 

met ons opnemen. 

Contactgegevens: Jana Schoefs, Hoger-opstraat 5, 3700 Tongeren, België 

info@janaschoefs.be 

0474613381 

BE0833836942 

 

2. Betalingen worden uitgevoerd via de beveiligde betaallinks of kunnen bij onderlinge 

overeenkomst ook via overschrijving gebeuren. 

 

3. Na aankoop is het product onmiddellijk en voor onbeperkte duur beschikbaar voor jou op je 

accountlink. En dit voor zover het niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld op de 

aankooppagina en zolang de cursus of het product nog in aanbieding is! 

 

4. Er wordt in vertrouwen omgegaan met de door u verschafte gegevens ( zie de verklaring voor 

AVG) 

 

5. De aangekochte artikelen zijn gebonden aan auteursrechten en mogen noch gekopieerd, 

noch gedeeld of verder verkocht of uitgeleend worden aan derden.  

 

6. De artikelen die aangeboden worden voor minderjarigen dienen altijd aangekocht worden 

door een ouder of andere meerderjarige 

 

7. De prijzen die vermeld worden op de aankooppagina en verkooplink zijn bindend, tenzij u in 

het bezit bent van een legitieme kortingsbon. 

 

8. De kennis, vaardigheden en technieken die worden aangeboden zijn allemaal met veel liefde, 

inzet en gedrevenheid verzameld door Relaxatie Jana Schoefs en worden via deze weg aan 

jou aangeboden om er je leven mee te verrijken. Relaxatie Jana Schoefs kan echter niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor de impact die het uitoefenen van deze technieken op 

jou persoonlijk zal hebben, daar de effecten voor ieder individu verschillend zijn. De klant 

blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor het al dan niet toepassen van de adviezen, 

tips en kennis die via deze weg wordt verschaft. 

 

9. Relaxatie Jana Schoefs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke technische 

storingen of problemen met de software. Problemen met links of andere dingen die in de 

cursussen wordt aangeboden worden best zo snel mogelijk gemeld info@janaschoefs.be en 

wat binnen onze mogelijkheden ligt wordt zo snel mogelijk opgelost. 

 

10. Geschillen worden via de bevoegde gerechtelijke instanties geregeld. 
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