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Naam Groeireis : …………………………………………………………. 
Bestemming  : …………………………………………………………. 
Data   : …………………………………………………………. 
 
Partijen  : Partij 1. 
    ..Naam en voornaam……………………………. 
    ..Straatnaam en huisnummer…………………… 
    ..Postcode en woonplaats………………………. 
 
    Partij 2. 
    My Futureplan NLP & Hypnose Opleidingen 
    Dhr. J. M. Passage 

Grensstraat 1 
    6464 EM Kerkrade 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Overeenkomst. 

Hierbij komen de bovengenoemde partijen met elkaar overeen dat partij 1 zal 
deelnemen aan de bovengenoemde groeireis zoals door partij 2 op 
bovengenoemde data georganiseerd. 
 
Levering. 

Partij 2 faciliteert voor en voorziet partij 1 in volgende items ten behoeve van 
deelname, reis en verblijf: 
 
- transfer vanuit Kerkrade naar luchthaven van vertrek, 
- vliegreis naar plaats van bestemming, 
- transfer van luchthaven bestemming naar hotel van bestemming, 
- hotelkamer, appartement of studio (indien mogelijk voor alleengebruik) voor 
de duur van het verblijf, 

- all-in arrangement in de geboekte accommodatie t.b.v. eten en drinken 
tijdens het verblijf, 

- de training/workshop De Doorbraak inclusief lesmateriaal bestaande uit een 
persoonlijk werkboek en een ceremonie plus diner op de avond voor 
terugreis, 

- transfer van hotel naar luchthaven van vertrek, 
- vlucht naar luchthaven van aankomst, 
- transfer van luchthaven terug naar Kerkrade. 

 
Investering. 

De investering voor deze Groeireis bedraagt € ……….. ,- exclusief eventuele door 
partij 2 aan partij 1 aangeboden kortingen. 
 
Kortingen. 

Partij 2 ruimt op basis van het vroegboekprincipe een korting voor partij 1 in van  
….. % op het investeringsbedrag zoals genoemd onder het punt ‘Investering’. 
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Annulering. 

a. In geval van annulering van deelname door partij 1 zullen er door partij 2 geen 
annuleringskosten in rekening gebracht worden zo lang partij 2 de annulering van 
het voor partij 1 bij de desbetreffende reisorganisatie geboekte arrangement 
kosteloos kan doorvoeren. 
b. Mocht annulering door partij 1 na deze door de reisorganisatie bepaalde termijn 
maar niet later dan 2 maanden voor vertrek plaatsvinden, zo verplicht partij 1 zich bij 
dezen tot het voldoen van de reis- en verblijfskosten plus eventuele door de 
reisorganisatie bepaalde annuleringskosten binnen 3 werkdagen aan partij 2 te 
voldoen. 
c. Bij annulering binnen 2 maanden voor vertrek zal partij 1 de volledige kosten voor 
de groeireis plus eventuele door de reisorganisatie bepaalde annuleringskosten 
binnen 3 werkdagen na annulering aan partij 2 voldoen. 
d. Mocht er in geval zoals beschreven onder b. een restantbedrag overblijven zo zal 
dit door partij 2 binnen 14 dagen na annulering worden teruggeboekt op het door 
partij 1 aangegeven rekeningnummer. 
e. Partij 2 heeft te allen tijde het recht om de Groeireis te annuleren. In dit geval 
zullen door partij 1 reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen door partij 2 
teruggeboekt worden op het rekeningnummer van partij 1. 
f. Partij 2 kan in een geval zoals beschreven onder e. niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele kosten die partij 1 gemaakt heeft. 
 
Verzekering. 

Daar de meesten van ons tegenwoordig zelf al een reisverzekering hebben, is er 
door partij 2 voor gekozen om het arrangement voor deze Groeireis te boeken 
exclusief een reis- of annuleringsverzekering. Investeringsbedrag voor het voor partij 1 
geboekte arrangement omvat echter wel een toeslag voor een calamiteitenfonds 
(inclusief). 
 
Ongevallen tijdens verblijf. 

Deelname door partij 1 aan activiteiten die de verdere deelname aan de Groeireis 
zouden kunnen verhinderen, geschied te allen tijde op eigen risico voor partij 1.   
In geval van een ongeval naar aanleiding van dit soort activiteiten, is partij 2 niet 
aansprakelijk voor eventueel geleden schade, letsel of verlies en zal er géén restitutie 
plaatsvinden van de investering voor deze Groeireis. 
In geval partij 1 vervolgens de Groeireis vroegtijdig moet beëindigen en/of 
vroegtijdig terug naar huis moet gaan, geschiedt dit op eigen kosten. 
 
Bovengenoemde activiteiten omvatten bijvoorbeeld zaken zoals:  
 
- het nuttigen van drank en/of drugs en/of het gebruik van medicatie die de 
besluitvaardigheid, rijvaardigheid en het inschattingsvermogen beïnvloeden, 

- huren van enig gemotoriseerd voertuig zoals bijvoorbeeld een auto, quad, 
motorfiets of brommer, 

- diverse strandactiviteiten zoals parasailing, boothuur, etc. 
- alle overige activiteiten die enig letsel zouden kunnen veroorzaken, 
- alle overige situaties, zoals bijvoorbeeld arrestatie door plaatselijke justitie, die 
verder deelname aan de Groeireis verhinderen. 

 



_Deelnameovereenkomst Groeireizen_____________________________________________                               

 

Instituut My Futureplan © 2015                        info@myfutureplan.nl 
Grensstraat 1                   www.myfutureplan.nl 

6464 EM Kerkrade                   045 – 535 0501 

 

 

 

 

Ziekte voor aanvang van of tijdens het verblijf. 

a. Mocht partij 1 voor aanvang van de Groeireis ziek zijn en toch willen deelnemen 
zo geschiedt dit geheel op eigen risico. Wanneer partij 1 vervolgens alsnog besluit 
om de Groeireis vroegtijdig te beëindigen, is partij 2 geenszins aansprakelijk voor 
eventuele kosten die door partij 1 gemaakt worden ten behoeve van een 
vroegtijdige terugreis. Verder heeft partij 1 in dit geval géén recht op een eventuele 
restitutie.  
b. Mocht partij 1 tijdens het verblijf ziek worden en daardoor verdere deelname aan 
de Groeireis niet meer mogelijk zijn, heeft partij 1 het recht om de Groeireis te 
beëindigen en vroegtijdig terug naar huis te gaan. Dit geschied echter op eigen 
kosten. 
Kosten die in dit geval door partij 1 gemaakt worden hebben géén invloed op een 
eventuele restitutie van de investering voor deze Groeireis.  
Een restitutie gebeurt enkel over het bedrag dat gereserveerd is voor de 
daadwerkelijke workshop met aftrek van het aantal dagen dat partij 1 heeft 
deelgenomen. 
 
Drank, drugs en medicatie. 

a. Partij 2 gaat er van uit dat partij 1 géén drugs mee op reis neemt en ook tijdens 
het verblijf géén drugs gebruikt of aan andere deelnemers verstrekt.  
Mocht partij 2 op enig moment constateren dat partij 1 zich toch schuldig maakt 
aan transport, gebruik of verstrekking van drugs zo eindigt de Groeireis voor partij 1 
met onmiddellijke ingang en is partij 1 per direct van verdere deelname uitgesloten.  
b. Partij 2 gaat er van uit dat partij 1 met betrekking tot het nuttigen van alcohol zijn 
of haar limieten kent en te allen tijde bewaakt. Partij 2 gaat er tevens van uit dat 
partij 1 er voor zal zorgen dat het nuttigen van alcohol in vrije uren géén invloed zal 
hebben op zijn of haar mentale of fysieke staat tijdens lesuren of zijn of haar 
functioneren tijdens lesuren nadelig beïnvloedt. 
Mocht partij 2 constateren dat partij 1 tijdens lesuren dusdanig onder invloed is dat 
het verdere verloop van het programma hierdoor nadelig wordt beïnvloedt, eindigt 
de Groeireis voor partij 1 met onmiddellijke ingang en is partij 1 per direct van 
verdere deelname uitgesloten.  
c. Partij 2 gaat er van uit dat partij 1 voor medicatie die partij 1 tijdens het verblijf 
moet gebruiken zelf zorg draagt voor de correcte papieren of attesten die het 
transport, gebruik en bezit van deze medicatie toestaat. 
Blijkt dat partij 1 hieromtrent in verzuim gebleven is en wordt door in beslag name 
van deze medicatie de verdere deelname aan de Groeireis voor partij 1 verhindert, 
wordt dit verder afgehandeld zoals beschreven onder d. 
d. In alle bovenstaande gevallen heeft partij 1 het recht om vroegtijdig terug naar 
huis te gaan. Dit geschied echter op eigen kosten. 
Extra kosten die in dit geval door partij 1 gemaakt worden, kunnen niet op partij 2 
verhaald worden en er zal géén restitutie van de door partij 1 gemaakte investering 
voor deze Groeireis plaatsvinden. 
 
Aansprakelijkheid. 

Partij 2 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van eigendommen van 
partij 1 en/of diefstal van eigendommen van partij 1. 
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Betaling. 

a. Partij 1 zal het volledige investeringsbedrag zoals vermeld op de door partij 2 voor 
partij 1 opgestelde factuur binnen 10 dagen na factuurdatum aan partij 2 voldoen. 
b. In geval van termijnbetaling zal partij 1 de laatste termijn op zijn laatst 30 dagen 
voor vertrek aan partij 2 hebben overgemaakt, tenzij anders overeengekomen en 
schriftelijk door partij 2 aan partij 1 bevestigd. 
 
 
 
 
Bovenstaande punten zijn zo overeengekomen tussen beide partijen op: 
 
 ….… - ….…. – 20…….  
 
Beide partijen verplichten zich middels het plaatsen van hun handtekening tot strikte 
naleving van deze afspraken. 
 
 
 
 
 
Partij 1.        Partij 2. 
(Handtekening)       (Handtekening) 
 
 
 

                                    
 
 
……………….………..                                      .…Jos Passage………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


