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Bij het aanmelden voor de Zij Lacht Academie gaat deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene 
Voorwaarden. 
 
Toepasselijkheid 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zij Lacht, zijn deze algemene voorwaarden van 
toepassing, tenzij Zij Lacht zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. 
Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
 
Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden aanvaardt. 
 
Betaling 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. 
Betalen bij Zij Lacht is uitsluitend mogelijk via iDeal. 
 
iDEAL 
iDeal een veilige en gemakkelijke manier van betalen in de vertrouwde bankomgeving, waardoor Zij Lacht de 
bestelling snel af kan handelen. Onze betalingen per iDeal lopen via Mollie. Zodra wij je betaling hebben 
ontvangen starten wij met de productie. 
 
Verzending 
Verzending geschiedt via Post NL en is uitsluitend mogelijk in Nederland. Voor brievenbuspost in Nederland 
hanteren wij € 3,95 en voor pakketpost €6,95. De verzending van de materialen voor de Zij Lacht Academie zit 
bij de totaalprijs inbegrepen. 
 
Trainingsdagen 
De trainingsdagen vinden plaats aan de Bierens de Haanweg 1 in Rotterdam. Aanwezigheid op de 
trainingsdagen in Rotterdam is verplicht: 17 oktober 2020, 14 november 2020, 12 december 2020, 9 januari 
2021, 13 februari 2021, 13 maart 2021, 10 april 2021, 8 mei 2021, 12 juni 2021. Zij Lacht heeft het recht om de 
locatie van de trainingsdagen te wijzigen wanneer dit nodig is. 
 
Verzuim 
Als deelnemer bij wijze van uitzondering een trainingsdag niet bij kan wonen, is deelnemer verplicht 
organisator hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Afmelden geschiedt telefonisch voor 8.00 uur op de dag 
van de trainingsdag door te bellen naar Liza de Jonge: 06 40 85 50 57. 
 
Inzet 
Van deelnemer wordt inzet verwacht, dat wil zeggen dat deelnemer aanwezig is op de trainingsdagen, dat alle 
(huiswerk)opdrachten worden gemaakt, dat actief wordt deelgenomen in de triades en dat buiten de 
academiedagen iedere maand minimaal 1x een triademoment plaatsvindt. Als blijkt dat deelnemer zich hier 
niet aan houdt, volgt een checkgesprek met een medewerker van Zij Lacht waarin wordt onderzocht of het 
nodig is dat deelnemer stopt met het voortzetten van de training. Deelnemer krijgt geen lesgeld terug. 
 
Goalguide 
Voorafgaand aan de eerste trainingsdag ontvangt iedere deelnemer per post de Goalguide: het boek dat je 
tijdens de Zij Lacht Academie veel gebruikt om aan je persoonlijke doelen te werken. Je neemt de Goalguide 



iedere lesdag zelf mee naar de Zij Lacht Academie. Bij verlies van de Goalguide kan een nieuw exemplaar 
worden gekocht voor €20. Een nieuw exemplaar vraag je aan door te mailen naar liza@zijlacht.nl.  
 
Zij Lacht Guide 
Tijdens de trainingsdag in december ontvangt iedere deelnemer Zij Lacht Guide #1: Bijbellezen. Deelnemer is 
verplicht dit boek tijdens het academiejaar te lezen. Bij verlies kan deelnemer zelf een nieuw boek bestellen via 
de website. 
 
Annulering en annuleringskosten  
Wij behouden ons het recht voor om het programma te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen te 
annuleren. Bij annulering door Zij Lacht krijgt u uw geld volledig terug. Als u zelf uw deelname annuleert tot 4 
weken vóór aanvang incasseren we alleen €30,00 administratiekosten. Bij annulering vanaf 4 weken tot één 
week vóór aanvang brengen wij de helft van het deelnamebedrag in rekening. Bij annulering binnen één week 
voor aanvang én bij onderbreking van het programma is het volledige bedrag verschuldigd. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om schriftelijk of per mail te annuleren. 
 
Overmacht 
In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht het evenement op te schorten dan wel de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde 
enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden. 
 
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, en die 
niet aan Zij Lacht zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien er voor zover deze omstandigheden de nakoming 
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van 
Zij Lacht, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Zij Lacht, weersomstandigheden, faillissement 
accommodatie van de bijeenkomst, een algemeen gebrek aan voor het uitvoeren van de overeenkomst 
benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Zij 
Lacht afhankelijk is, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, ziektes, epidemieën en/of quarantaines, 
overheidsmaatregelen en algemene vervoersproblemen. 
 
Corona 
De locatie in Rotterdam biedt ruimte voor in totaal zestig personen, waarbij minimaal 1,5 meter afstand kan 
worden houden.  Deelnemers zijn verplicht zich aan deze afstand te houden en dienen aanwijzingen van 
medewerkers op te volgen in het geval dat er niet genoeg afstand wordt gehouden. 
 
Voor iedere trainingsdag wordt gecheckt of deelnemer gezondheidsklachten heeft. Bij verkoudheid, 
benauwdheid of andere klachten blijft deelnemer thuis. Krijgt deelnemer in de loop van het jaar corona en kan 
deelnemer hierdoor één of meerdere trainingsdagen niet bijwonen? Dan mag deelnemer deze volgend jaar 
gratis inhalen. In dat geval stuurt deelnemer een e-mail naar liza@zijlacht.nl met bewijs van de positieve 
corona-uitslag. 
 
Digitale trainingsdag 
Indien de trainingsdag niet fysiek door mag gaan vanwege overheidsmaatregelen, vindt de lesdag digitaal 
plaats. Indien de trainingsdag digitaal plaatsvindt, wordt deelnemer tijdig telefonisch op de hoogte gebracht. 
Indien deelnemer niet bereikbaar is, ontvangt deelnemer een sms-bericht en een e-mail.  
 
Alle deelnemers ontvangen via de mail een link voor het volgen van de digitale trainingsdag. Deelnemers wordt 
aangemoedigd om in dit geval samen te komen met hun triade. Dit is echter niet verplicht.  
 
In het geval van een digitale trainingsdag krijgt deelnemer per trainingsdag die digitaal plaatsvindt €39,- lesgeld 
terug. Dit lesgeld wordt voor de laatste trainingsdag automatisch teruggestort op het rekeningnummer van 
deelnemer.  


