SOMA Awakening Workshop Deelname
en verklaring van afstand van aansprakelijkheid
Bedankt voor uw deelname aan de SOMA Awakening Breathwork-meditatie, die
bestaat uit een workshop of een reeks workshops die persoonlijk of online wordt
gegeven, afhankelijk van wat van toepassing is (de "Workshop"), uitgevoerd door Babs
Kapteijn, SOMA Awakening Breathwork-instructeur (de Leraar).
Door deel te nemen aan de Workshop ga je akkoord met de volgende voorwaarden:
A. Aard van de workshop
1. De informatie die tijdens de workshop wordt gepresenteerd, inclusief ideeën,
suggesties, technieken, trainingen, oefeningen, initiaties, processen, activiteiten,
energetische activaties, empowerment, downloads, instructies en ander materiaal
(gezamenlijk de 'Materialen' ), is educatief van aard en wordt alleen als algemene
informatie verstrekt en is geen medisch of psychologisch advies.
2. Je begrijpt dat de workshop een ervaringsgericht karakter heeft en uitsluitend
gericht is op persoonlijke groei en spirituele transformatie en niet mag worden
beschouwd als behandeling voor enige fysieke, emotionele of mentale stoornis. U
stemt ermee in om voorafgaand aan de Workshop met uw zorgverleners te
overleggen over specifieke medische, emotionele of psychologische problemen of
problemen. Verder ga je ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid te nemen
voor je zelfzorg tijdens en na de Workshop.
3. Verhalen of getuigenissen die voor of tijdens de Workshop worden gepresenteerd,
vormen geen garantie, garantie of voorspelling met betrekking tot uw ervaring
tijdens of na de Workshop. Verder begrijp je dat de Leraar geen garantie, garantie of
voorspelling geeft dat je een bepaalde staat van bewustzijn of bewustzijn zult
ervaren tijdens of na de Workshop, en evenmin een verklaring geeft dat je een
bepaalde uitkomst van een kwestie zult ervaren. Omdat de Workshop
groepsprocessen omvat waarin u vrijwillig persoonlijke informatie vrijgeeft, begrijpt
u dat u afstand doet van uw recht op privacy en vertrouwelijkheid.
4. Je erkent en gaat ermee akkoord dat alles wat met de docent of een deelnemer aan
de workshop is besproken, slechts een perspectief is dat je kunt overwegen. U
begrijpt verder dat uw deelname aan de Workshop niet bedoeld is om een cliënt-

beoefenaarrelatie of enige andere therapeutische of professionele relatie tussen u en
de Leraar tot stand te brengen en evenmin tot stand te brengen.
5. Houd er rekening mee dat door deelname aan de workshop, emotionele of fysieke
sensaties naar boven kunnen komen die kunnen worden ervaren als negatieve
bijwerkingen en mogelijk psychologische en / of fysieke ongemakken veroorzaken.
Als je verontrustende reacties ervaart door deel te nemen aan de Workshop, stem je
ermee in om hulp te vragen aan de Leraar.
B. Afstand van aansprakelijkheid
1. U verklaart dat u bekwaam en in staat bent om de aard en de gevolgen van deelname
aan de Workshop te begrijpen, en dat u meerderjarig bent volgens de wetten van de
staat waar u woont. Als u minderjarig bent, verklaart uw ouder of wettelijke voogd
hierbij dat u bekwaam bent en in staat bent om de aard en gevolgen van deelname aan
de Workshop te begrijpen.
2. U begrijpt dat uw deelname aan de Workshop strikt vrijwillig is, op eigen risico, en dat
u er vrijelijk voor kiest om deel te nemen. Aangezien de Workshop ervaringsgericht is en
de omvang van de risico's en voordelen van de Workshop niet volledig bekend zijn,
stemt u ermee in om de volledige en volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen en
te aanvaarden voor alle bekende en onbekende risico's die verband houden met uw
deelname aan de Workshop, inclusief lichamelijk, psychisch of lichamelijk letsel.
emotionele effecten, overlijden, verlies of materiële schade.
3. U stemt ermee in om SOMA Breath Ltd, de leraar, vrijwilligers en eventuele
onafhankelijke contractanten vrij te stellen van elke aansprakelijkheid die voortvloeit
uit uw deelname aan de workshop. In het bijzonder komen u en uw erfgenamen overeen
om SOMA Breath Ltd, de leraar, vrijwilligers en eventuele onafhankelijke contractanten
volledig vrij te geven, schadeloos te stellen, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen
alle claims of aansprakelijkheid en voor enige schade of letsel, inclusief maar niet
beperkt financieel, persoonlijk, emotioneel, psychologisch, medisch of anderszins, die u
op enig moment kunt oplopen als gevolg van uw vrijwillige beslissing om deel te nemen
aan de Workshop.
4. In het geval van een ongeval, verwonding of ziekte geeft u toestemming aan de Leraar,
vrijwilligers en eventuele onafhankelijke contractanten om medische hulp te zoeken
en/of zo nodig medische spoedbehandeling toe te staan. De docent zal eerst proberen te
communiceren met uw geautoriseerde contactpersoon voor noodgevallen voordat hij
medische behandeling voor u zoekt, tenzij dit niet haalbaar of praktisch is. SOMA Breath
Ltd, de leraar, vrijwilligers en eventuele onafhankelijke contractanten kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enig ongeval, letsel, ziekte, overlijden, verlies of
materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit of in verband met een dergelijke
geautoriseerde medische noodbehandeling.
5. U stemt er verder mee in SOMA Breath Ltd, de docent, vrijwilligers en eventuele
onafhankelijke contractanten te vrijwaren van alle schade of kosten, inclusief

gerechtskosten en advocaatkosten, die kunnen ontstaan als gevolg van uw deelname aan
de Workshop.
6. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat de Workshop kan worden gefilmd,
gefotografeerd en / of opgenomen en dat SOMA Breath Ltd en de Docent alle rechten
hebben op en op dergelijke films, foto's en / of opnames, inclusief het copyright daarop.
Het auteursrecht omvat, maar is niet beperkt tot, het recht om dergelijke films, foto's en
/ of opnamen te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren en
anderszins te reproduceren, wijzigen en weergeven voor educatieve en promotionele
doeleinden, inclusief zonder beperking, geluidsbanden, audio-cd's, dvd's, websites, video
of film of enige andere vorm van opgenomen beelden. U verleent SOMA Breath Ltd en de
Leraar het recht, zonder enige vergoeding aan u, om u te filmen, fotograferen en / of
opnemen terwijl u deelneemt aan de Workshop en u doet afstand van elk recht dat u nu
heeft of zou kunnen hebben in een dergelijke film, foto en / of opname. U stemt ermee in
om geen enkel deel van de Workshop op te nemen via audio, video, foto of op enige
andere manier.
7. Alle geschillen tussen de partijen bij deze Overeenkomst, ongeacht of deze
voortkomen uit of verband houden met de Overeenkomst zelf, of voortvloeien uit
vermeende buitencontractuele feiten voorafgaand aan, tijdens of na de Overeenkomst,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot fraude , onjuiste voorstelling van zaken,
nalatigheid of enige andere vermeende onrechtmatige daad of schending van het
contract, worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming
met de wetten van het rechtsgebied waar de Workshop is gehouden, zonder rekening te
houden met conflicterende wettelijke doctrines en ongeacht de rechtstheorie waarop
een dergelijke zaak wordt beweerd. Indien enig deel van deze Overeenkomst als
ongeldig wordt beschouwd, wordt overeengekomen dat het saldo van de Overeenkomst
volledig van kracht blijft en van invloed is. Deze overeenkomst is bindend voor u en uw
erfgenamen, familie, wettelijke vertegenwoordiger, opvolgers en rechtverkrijgenden. 8.
Deze overeenkomst vormt de volledige en definitieve overeenkomst tussen de partijen
en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, besprekingen of
afspraken. Deze Overeenkomst mag in geen enkel opzicht worden gewijzigd, behalve
door de wijziging schriftelijk te beschrijven en door beide partijen te ondertekenen.
Door hieronder te ondertekenen, erkent u dat u alle aspecten van deze Overeenkomst
zorgvuldig en volledig hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met alle hierin
vermelde voorwaarden.
Erkend:
_______________________________________________________________________ _______________________
Handtekening & Naam
Datum
______________________________________________________________________ _______________________
Naam ouder (indien deelnemer jonger dan 18 jaar)
Datum

E-mailadres:

