
                                                
 
Algemene voorwaarden  
Als je een cursus of audio bestelt bij My Little Dutch Diary, verbind je je aan de 
algemene voorwaarden. Lees ze dus zorgvuldig door voor je je inschrijft of een 
bestelling plaatst. 
 
* Op de audio’s rust copyright. Wil je de audio met iemand delen, stuur dan de link 
naar de audio door zodat diegene zelf de audio kan bestellen. Enkele zinnen uit een 
audio citeren op social media mag, mits je een verwijzing met tag toevoegt of linkt 
naar het oorspronkelijke bericht.  
* Je inschrijving voor een cursus is definitief na betaling via iDeal. Je krijgt daarmee 
toegang tot de cursus vanaf de aangegeven startdatum.  
* Online cursussen kunnen niet worden geannuleerd en er bestaat geen recht op 
restitutie voor het voortijdig onderbreken van de cursus. Wel heb je de mogelijkheid 
de cursus in je eigen tempo te volgen. Tekstbestanden die je in de mail ontvangt, 
blijven beschikbaar. Het is echter aan te bevelen de cursus te volgen binnen de 
tijdsspanne die daarvoor staat.  
* Voor de cursus Schrijf je bevallingsverhaal geldt een niet-goed-geld-terug-garantie.* 
Heb je alle oefeningen doorlopen en voel je je toch niet geholpen? Stuur dan een mail 
naar info@jannekejonkman.nl. Ik zal je vóór restitutie van het inschrijfgeld om inzage 
vragen in 3 door jou uitgewerkte oefeningen. Dit omdat de cursus alleen kan werken 
als je de oefeningen daadwerkelijk doet. Ik behandel je aanvraag strikt vertrouwelijk. 
Kun of wil je geen inzage geven in je oefeningen, dan is er geen recht op teruggave. 
Hierover is geen discussie mogelijk. *Heb je een cadeau ontvangen bij de cursus, dan 
vervalt de niet-goed-geld-terug-garantie. 
* Het bijbehorende supportnetwerk is een veilige, besloten groep op Facebook. Als je 
gebruik maakt van dit netwerk, word je geacht je aan de regels van deze groep te 
houden, zoals beschreven in de groep zelf.  
* My Little Dutch Diary heeft het recht een cursus te annuleren bij onvoldoende 
inschrijvingen. Als dat het geval is, ontvang je zo spoedig mogelijk bericht, en wordt 
het totale cursusgeld binnen een week na melding terugbetaald.  
* Wij respecteren je privacy en gaan zeer zorgvuldig om met je gegevens. Bij 
inschrijving geldt de privacyverklaring zoals vermeld op de website.  



* My Little Dutch Diary aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen die 
personen nemen op basis van de informatie die in de cursussen, audio’s of anderszins 
wordt verstrekt. Als je hier vragen over hebt, ben je welkom om contact op te nemen.  
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