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In dit document lees je onder welke voorwaarden de Inspiratiereis door Marokko plaatsvindt. Ook leggen we  
in duidelijke taal uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Meld je je aan voor deze reis, dan ga je 
daarmee akkoord met onderstaande voorwaarden. 
 
1. Registratie Kamer van Koophandel 
Het programma mentale veerkracht is een samenwerking van Debby Tol en René Luisman.  
Beide bedrijven staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 
 

Bedrijfsnaam Gevestigd in KvK nummer 
Debby Tol Training, Coaching & Advies Werkendam 60779519 
René Luisman Training & Coaching Den Haag 59693908 

 
 
2a. Privacy beleid 
Wanneer je persoonlijke informatie met ons deelt, wil je geen pottenkijkers. Geen ongenode gasten die weten 
wat wij hebben besproken. Of erger nog: die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je. Dat 
houden wij ook niet van. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. 
 

2b. Informatievoorziening aan opdrachtgever/werkgever 
Is dit programma onderdeel van een ontwikkel-, re-integratie- of omscholingstraject? Dan kan het zijn dat je 
werkgever het programma betaald. Informatie over jouw voortgang wordt alleen gedeeld op het moment dat 
je hier zelf ook bij betrokken bent. Bijvoorbeeld in een driegesprek.  
 
3. Rondreis door Marokko 
Het programma bestaat uit: 

• Persoonlijk kennismakingsgesprek (vooraf) 
• Achtdaagse reis van Marrakech via de woestijn naar Agadir, inclusief overnachtingen*. 
• Groepstrainingen 
• Individuele coaching 
• Twee overnachtingen in een tentenkamp 
• Kook- en meditatieworkshops 
• Boksclinic in de woestijn 

 
* De prijzen zijn gebaseerd op basis van gedeelde accommodatie.  
 
De achtdaagse rondreis door Marokko wordt uitgevoerd in samenwerking met Reis door Marokko. Deze 
kleinschalige reisspecialist staat bekend om haar persoonlijke aandacht en is aangesloten bij STO en VvKR. 
Voor de algemene voorwaarden van Reis door Marokko klik je hier.  
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering. De kosten voor de rondreis zijn bij het 
programma inbegrepen. De vliegtickets boek je zelf. Informatie over de betreffende vlucht ontvang je vooraf, 
zodat je samen met de andere deelnemers vliegt.  
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4. Facturering 
Na aanmelding ontvang je een factuur. Je hebt 30 dagen de tijd om deze factuur te betalen. Het totale bedrag 
dient voor de vertrekdatum betaald te zijn. Na betaling is je aanmelding definitief. 
 
5. Annuleren 
Het kan natuurlijk gebeuren dat je je aanmelding moet annuleren. Dit kan schriftelijk of per mail. Als 
annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief of mail. Je annulering is definitief nadat je hier  
een bevestiging per mail van hebt gehad. 
 

Datum van annuleren Verschuldigde bedrag 
30 dagen of langer tot de start van het programma 30% van totaalbedrag 
29 tot 14 dagen tot de start van het programma 50% van totaalbedrag 
13 dagen of korter tot de start van het programma 100% van totaalbedrag 

 
6. Aansprakelijkheid 
Als trainer en coach proberen wij zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Dat doen wij door naar je te luisteren, 
je te adviseren en in sommige gevallen door te verwijzen naar andere hulpverleners. Je bent te allen tijde zelf 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor je eigen keuzes, beslissingen, gedrag en voor de gevolgen hiervan. Met 
voorbehoud van opzet of grove schuld is onze maximale aansprakelijkheid het bedrag dat volgens de offerte in 
rekening is gebracht. 
 
7. Ethische Gedrags Code/ Erkend NOBTRA trainer 
Als professioneel trainer en coach vinden wij zorgvuldigheid, respect en integriteit erg belangrijk. Omdat wij 
deze waarden uitdragen in onze werkwijze, staan wij geregistreerd als erkend NOBTRA-trainer. Dit is de 
Nederlandse Orde van Beroepstrainers. Deze waarden zijn vastgelegd in de ethische gedragscode (EGC) van de 
NOBTRA. 
 

Over deze Ethische Gedrags Code (EGC) 
De EGC biedt trainers uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel 
alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als 
belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij 
werken. De EGC biedt trainers daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de 
uitoefening van hun beroep kunnen bouwen. 
 
Heb je een klacht over onze werkwijze? 
Natuurlijk hopen wij dat je eerst contact met ons opneemt om te bespreken wat er aan de hand is en 
hoe we dit kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit? Dan kun je in het geval van een overtreding 
als opdrachtgever contact opnemen met de NOBTRA, waarna de klachtencommissie een 
klachtenprocedure zal instellen. 

 
 
Heb je vragen? 
Neem dan contact op via:  
 
Debby Tol     René Luisman 
06-83970475     06-27102061  
debby@debbytol.nu    contact@reneluisman.nl 


