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Betaling 
1. Alle betalingen dienen vooraf van een evenement of training (Bootcamp, VIP, 
SummerBootcamp, Kick Off Bootcamp, masterclass, seminar, workshop, infieldcoaching, 
privé coaching, etc.) te worden voldaan. AttractionGym gaat pas tot levering over van 
diensten als de volledige betaling is ontvangen door een medewerker van AttractionGym. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan in individueel overleg een afspraak worden gemaakt 
over een gespreide betaling. 
 
Zakelijke diensten 
2. De AttractionGym biedt ook zakelijke (assertiviteits)trainingen. Hierbij wordt de inhoud 
vertaald naar een zakelijke context, teneinde meer succesvol te zijn in carrière en 
ondernemerschap. Hierbij gelden dezelfde lage tarieven. 

 
Commitment 
3. Alleen een uitgesproken commitment zal leiden tot positieve veranderingen. Een goed 
coachingsprogramma is in het kader van organisatie alleen haalbaar bij een formeel 
commitment van de deelnemers. Je committeert je daarom bij aanschaf ook tot de 
verantwoordelijk om op te komen dagen en alle aanwijzingen die de coaches je geven 
gedurende een training of evenement op te volgen. 
 
VIP- programma 
4. Op het VIP-programma gelden de volgende regels: 

 

- Uiterlijk 1 maand voor een sessie kan je je aanmelden/afmelden voor een sessie. 
- Annuleren na die tijd kost je de sessies. 
- Het kost alleen niet je sessies in het geval van ziekte bij jezelf of ernstige 

situaties/overlijden van naasten (Mits een doktersbriefje overlegd kan worden). Dit 
kan maximaal 2x tijdens hele VIP- traject. 

- Niet op komen dagen gaat ook altijd ten koste van je sessies voor die dag. 
- Alle VIP sessies moeten worden voldaan in een periode van 6 maanden na 

deelname van de eerste VIP-dag. Alleen in uitzonderlijke gevallen met goede reden 
kan deze periode verlengd worden, maar nooit met meer dan 12 maanden extra. 

Annulering VIP-programma 

5.  Het VIP-programma wordt gedeeltelijk of geheel van tevoren betaald. Annuleren is 
alleen mogelijk binnen 60 dagen na de betaling. Indien deelnemer na betaling stopt met 
de VIP, ongeacht hoeveel sessies reeds voltooid zijn, wordt restitutie van het bedrag als 
volgt berekend: Deelnemer betaalt allereerst voor zijn sessies (totaalbedrag gedeeld door 
oorspronkelijk beoogd aantal sessies), plus 33.33% over het restant van het betaalde 
bedrag (aan organisatie en overhead kosten). De rest wordt terugbetaald. 
 

 

 

 
Jaarprogramma 
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6. Op het Jaarprogramma gelden de volgende regels: 

• Begin uiterlijk zes maanden na aanschaf van het Jaarprogramma door de startknop 
in te drukken 

• Maak het Jaarprogramma Pro of Elite in uiterlijk twee jaar af na aanschaf. 
Jaarprogramma Lite in uiterlijk anderhalf jaar na aanschaf. 
 

Annulering evenementen en live trainingen 
7. In geval dat een evenement of training in Nederland of België niet door kan gaan 
vanwege externe factoren of calamiteiten wordt altijd getracht het evenement te 
verplaatsen. Restitutie is in geen geval mogelijk. 

8. Mocht je onverhoopt na aanmelding van het betreffende evenement in Nederland 
of België niet in staat zijn deel te nemen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op 
met de organisatie van de AttractionGym. 

- Indien de deelnemer zijn gereserveerde plaats in minder dan een week voor 
aanvang van een evenement opzegt volgt er geen restitutie van het 
deelnamebedrag. 

- Indien de deelnemer zijn gereserveerde plaats tussen één en twee weken van 
tevoren opzegt, volgt er een restitutie van 50% van het deelnamebedrag. 

- Indien de deelnemer langer dan twee weken van tevoren zijn gereserveerde 
plek opzegt, dan wordt alleen de aanbetaling ingehouden. 

 
In geval van ziekte wordt dit met de deelnemer persoonlijk opgenomen. Neem in 
elk geval zo spoedig mogelijk contact op met een medewerker van AttractionGym. 

  

9. In elke vorm van wijziging of annulering van een training of evenement is in geen enkel 
geval op AttractionGym aanspraak te maken voor de gemaakte kosten van de deelnemer 
rondom het evenement, training of coaching. 

Annulering trainingen in het buitenland (o.a. SummerBootcamps en Kick Off 

Bootcamps) 
10. Voor de trainingen in het buitenland (alles buiten Nederland en België) hanteren we de 
ANVR-voorwaarden. 

 

Wanneer een deelnemer de reis annuleert, is deze het volgende bedrag verschuldigd: 

- Annulering voor de 42ste dag voor vertrek: Alleen de aanbetaling 
- Annulering tussen de 42ste en de 28ste dag voor vertrek: 60% van de totale reissom 
- Annulering op of na de 28ste dag voor vertrek: 90% van de totale reissom 
- Annulering op de dag van vertrek of later: De volledige reissom 

11. Wanneer het betreffende land waar de buitenland training plaatsvindt onder lockdown 
maatregelen komt dan zal eerst gekeken worden of de training alsnog voortgezet kan 
worden, met als wijziging een grotere aandacht voor ontmoetingen overdag en online. 
Mochten de maatregelen inhouden dat de buitenland training nagenoeg onmogelijk 
uitgevoerd kan worden in wenselijke omstandigheden dan zal de deelnemer een andere 
buitenland training kunnen bijwonen zonder extra kosten voor de deelnemer. 
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12. In elke vorm van wijziging of annulering van een buitenland training is in geen enkel 
geval op AttractionGym aanspraak te maken voor de gemaakte kosten van de deelnemer 
rondom de training. 
 

Annulering Jaarprogramma 
13. Annuleren en restitutie van het Jaarprogramma is niet mogelijk om andere redenen 
dan de niet goed geld terug garantie. 

 
14. Op het Jaarprogramma is een coulante en bijzonder redelijke 90-dagen niet goed, geld 
terug garantie van toepassing. Deze is alleen geldig indien aan de volgende criteria is 
voldaan: (1) Deelnemer heeft minimaal 10 vragen gesteld verdeeld over 10 calls; (2) 
Deelnemer post alle afgestreepte opdrachten van week 1 t/m 8 in de Facebookgroep. (3) 
De deelnemer geeft aan niet tevreden te zijn met het programma. Deze criteria zijn 
opgesteld om aan te tonen dat de deelnemer serieus het programma een kans heeft 
gegeven. 

 
Annulering weekend Bootcamps 
15. Op de weekend Bootcamps van AttractionGym is een niet goed, geld terug garantie van 

toepassing, onder een aantal voorwaarden: 
- Mocht de dienst niet naar verwachting zijn laat dan uiterlijk voor 21:00 op de 

zaterdagavond weten aan een van de aanwezige coaches dat je ontevreden 
bent, zodat de organisatie en trainers de kans krijgen het recht te zetten. 

- Mocht je definitief gebruik willen maken van de garantie laat dat dan uiterlijk aan 
het einde van de laatste sessie expliciet weten aan de hoofdcoach van dienst. 

- Je dient het hele programma af te maken om recht te hebben op terugbetaling. 
De programma’s hebben namelijk een opbouw en samenhang die voor het 
beoogde effect van belang zijn. Mocht je desalniettemin niet tevreden zijn, laat 
het ons dan weten dan restitueren wij de gedane betaling. 

  

Niet-goed-geld-terug verzoeken na de Bootcamp worden per definitie niet in overweging 
genomen. 

Annulering GodMode 
16. Op het GodMode programma is een 50-dagen niet goed, geld terug garantie van 
toepassing. Deze is alleen geldig indien aan de volgende criteria is voldaan: (1) Deelnemer 
heeft minimaal 7 vragen gesteld verdeeld over 7 calls; (2) Deelnemer post alle afgestreepte 
opdrachten van week 1 t/m 5 in de Facebookgroep. (3) De deelnemer geeft aan niet 
tevreden te zijn over het programma. Deze criteria zijn opgesteld om aan te tonen dat de 
deelnemer serieus het programma een kans heeft gegeven. 

Annulering Workshops 
17. Op de dagworkshops zoals de Authentieke Man Workshop of de Familie Opstellingen 
Workshop zit geen mogelijkheid tot restitutie. Bij ontevredenheid wordt wel altijd gekeken 
naar een passende oplossing. 
 
 

 
Annulering persoonlijke trajecten 
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18. De persoonlijke een-op-een coaching trajecten kennen geen mogelijkheid tot restitutie. 
Bij ontevredenheid wordt wel altijd gekeken naar een passende oplossing. 
 
Niet goed, geld terug garantie online cursussen  
19. Bij diverse digitale cursussen zit een niet-goed-geld-terug garantie met een per cursus 
met een verschillend uiterste termijn.  

 
Coach-voorkeuren 
20. Het is altijd mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor een coach, de organisatie 
doet dan haar best om aan de wensen van de deelnemer te voldoen. De organisatie kan 
dit echter niet garanderen. Het is derhalve niet mogelijk een specifieke coach te eisen of te 
weigeren. 
  

Deelnemers weigeren 
21. AttractionGym behoudt zich het recht om deelnemers van evenementen en 
trainingen te weigeren, en ook gedurende de training kan de training stop worden gezet 
door AttractionGym wanneer de trainers dat nodig achten. Het bedrag zal dan naar rato 
worden terugbetaald aan de deelnemer. 

 

22. AttractionGym behoudt zich het recht deelnemers en productkopers te weigeren of 
verwijderen van Facebookgroepen en andere sociale media. De deelnemer of koper kan 
hierdoor geen extra aanspraak maken op terugbetaling buiten de normaal geldende 
garantie van de cursus. 
 
23. AttractionGym behoudt zich het recht om online cursussen uit een account te 
verwijderen bij misbruik. Bijvoorbeeld wanneer login gegevens van een AttractionGym 
cursus worden doorverkocht aan derden, wanneer de cursussen (inhoudelijk of letterlijk) 
gekopieerd of verspreid worden aan derden, wanneer een deelnemer tracht AttractionGym 
te schaden op andere manieren, of bij andere vormen van verdacht gebruik. 
 
Voorbehoud 

24.  Iedere verhindering, die zijn oorzaak vindt bij de organisatie van AttractionGym, 
waardoor AttractionGym haar verplichtingen uit enige door haar gesloten overeenkomst 
van koop en verkoop niet nakomt, geeft AttractionGym het recht die overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren dan wel later uit te voeren. 
AttractionGym zal hiervan de deelnemer in dat geval onmiddellijk in kennis stellen. 

Vrijwaring 
25. Afnemer vrijwaart AttractionGym voor aanspraken wegens zowel psychologische als 
materiële en financiële schade, opgetreden voor, tijdens of na de trainingen, persoonlijke 
coaching, evenementen en online cursussen. 

  

 

18+ 
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26.  Al onze diensten en cursussen zijn voor een doelgroep boven de 18 jaar. Als je 
een cursus afneemt of advies opvolgt ga je akkoord met dat je 18 jaar of ouder bent. 

Concurrentie 
27.  Wanneer je diensten of producten afneemt van AttractionGym ga je ermee akkoord 
dat je deze informatie nooit gebruikt voor voor diensten of producten die concurreren met 
AttractionGym. 

28.  Via sommige diensten en producten kom je in contact met andere deelnemers en 
klanten van AttractionGym (bijvoorbeeld in een Facebookgroep, een gerelateerde 
WhatsApp groep, of op een training). Je gaat ermee akkoord nooit contact op te nemen 
met deze mensen voor met AttractionGym concurrerende activiteiten, en dat je nooit 
reclame maakt via kanalen van AttractionGym voor partijen buiten AttractionGym zelf, 
tenzij AttractionGym hiermee instemde. Indien in online of offline evenementen of groepen 
van AttractionGym werkzaamheden plaatsvinden die gericht zijn op het werven van 
interesse, volgers, online bezoekers, of directe verkoop door een externe entiteit of 
persoon zal een schadevergoeding van 25.000,00 euro in rekening worden gebracht aan 
de entiteit of persoon in kwestie.  

Opnames 
29.  Tijdens de evenementen van AttractionGym worden soms beeldopnames gemaakt. 
Door deel te nemen geef je toestemming tot het gebruik van deze beelden, welke 
eigendom van AttractionGym zijn. 

30. Tijdens Bootcamps worden zeer zelden opnames gemaakt, mocht je tijdens een 
Bootcamp training niet in beeld willen dan wordt dat verzoek altijd gehonoreerd. 
 
Social media kanalen (zoals Facebook, WhatsApp, Telegram) 

 
31. Alle content (tekst, afbeeldingen, etc.) die je post in onze Facebookgroepen en 
WhatsApp groepen die beheert worden door AttractionGym mag gebruikt worden door 
AttractionGym. Het betreft, maar beperkt zich niet, tot de Facebookgroepen: AG Alumni, 
AG Jaarprogramma, God Mode Mastermind. 


