
Programma voorwaarden Hathor Heart Healing  

De programma’s  die  door Hathor Heart  Healing  in het House  of  Life in Egypte
worden  aangeboden  zijn  zonder  tussenkomst  van  een  in  Nederland  of  België
gevestigde  reisorganisatie.  Wel  wordt  door  het  House  of  Life  in  Egypte gebruik
gemaakt van de diensten van de Egyptische touroperator Jasmin Travel als het gaat
om  de  hotelboekingen  en  het  transport  en  excursies  buiten  Abydos.  Aan  de
programma’s van Hathor Heart Healing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1.U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het boeken van uw vliegticket

en het regelen van de nodige visa alsmede de noodzakelijke COVID-19 (PCR-

test)  die  niet  langer  dan 72 uur oud mag zijn  en een negatieve uitslag  moet

hebben. 

2.U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde geldige

reisdocumenten zoals een paspoort dat bij terugkeer in Nederland nog zeker 6

maanden geldig moet zijn. Dit is een door de Egyptische autoriteiten gestelde

voorwaarde.  

3.In  geval  van nood is  Hathor  Heart  Healing  verplicht  u  hulp  en bijstand  te

verlenen.  Dit  kan  ernstig  worden  belemmerd  wanneer  er  geen  beroep  kan

worden gedaan  op de hulp  van een bij  een reisverzekering  inbegrepen SOS-



centrale. U bent daarom verplicht een volledig dekkende reisverzekering af te

sluiten.

4.Wanneer u besluit een programma te gaan volgen in het House of Life bent u

als deelnemer verplicht een aanbetaling te doen van minimaal 10% van de totale

programmakosten. Deze aanbetaling dient te worden voldaan aan Hathor Heart

Healing onmiddellijk nadat u besluit om één van de programma’s te gaan volgen.

Uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw vertrek  naar Egypte dient het restant

van de programmakosten te zijn betaald.

5.Hathor  Heart  Healing  is  geen  reisorganisatie  en  derhalve  geen  lid  van  het

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting

Garantiefonds  Reisgelden  (SGR).  Voor  wat  betreft  aansprakelijkheid  inzake

onvoorziene calamiteiten tijdens een programma wordt verwezen naar artikel

16.1. van de  Algemene voorwaarden Hathor Heart Healing. 

6.Indien u uw door Hathor Heart Healing georganiseerde programma schriftelijk

en  aangetekend  annuleert,  bent  u  afhankelijk  van  de  omschreven  annulering

termijn, gehouden de volgende percentages van de totale programmakosten aan

Hathor Heart Healing te voldoen:

Tot  6  weken  voor  aanvang van het  programma:  40% van de  totale  reissom.

Tot  3  weken  voor  aanvang van het  programma:  50% van de  totale  reissom.

Tot  2  week  voor  aanvang  van  het  programma:  75% van  de  totale  reissom.

Vanaf 1 week voor aanvang van het programma: 100% van de totale reissom.



Het wordt aanbevolen zich te verzekeren voor de gevolgen van een annulering

middels een annuleringsverzekering.

Speciale regeling COVID-19 

7. Sinds de wereldwijde COVID-19 pandemie volgen we de volgende regels. Als

door een plotselinge grote uitbraak van COVID-19 in Egypte de gezondheid van

de deelnemer gevaar loopt en het programma moet worden uitgesteld worden

de deelname kosten  volledig  terugbetaald.  Deze  speciale  regel  geldt  tot  een

week van aanvang van het programma.        

8.Bij  een belangstelling van minder dan twee deelnemers kan een programma

komen te vervallen. Indien u de verblijfskosten gedeeltelijk of in zijn geheel heeft

overgemaakt op de rekening van Hathor Heart Healing dan wordt het volledige

bedrag op uw rekening teruggestort.

9. Alle Hathor Heart Healing programma’s in het House of Life in Abydos Egypte

zijn gericht op het bevorderen van innerlijke rust en geestelijke groei. Derhalve

zijn de programma’s niet ingesteld voor deelnemers met een zekere psychische

kwetsbaarheid  en  psychiatrisch  ziektebeelden  nu  en  in  het  verleden.  Hathor

Heart Healing houdt zich het recht om een programma overeenkomst ten alle

tijden te ontbinden als blijkt dat de inhoud van het programma niet past bij de

psychische, emotionele en mentale gezondheid van de deelnemer(ster). 

Hathor Heart Healing kan niet worden verweten hierin tekort te zijn geschoten

omdat in de vragenlijst die elke deelnemer voorafgaand krijgt, duidelijke vragen



worden  gesteld  over  zijn/haar  geestelijke  en  psychische  gezondheid  in  het

verleden  en  het  heden.  Zie  daarvoor  ook  artikel  4.3  en  4.4.  algemene

voorwaarden Hathor Heart Healing. 

Mocht er tussen de opdrachtgever en Hathor Heart Healing een situatie zoals in

artikel  10.c wordt beschreven zijn  ontstaan en de psychische gezondheid  van

opdrachtgever kan het aan,  dan zal Hathor Heart Healing haar uiterste best

doen ter plekke een vervangend programma aan de opdrachtgever aan te bieden

die passend is voor de psychische conditie van de deelnemer. 

9. Hathor Heart Healing houdt het recht ten alle tijde het programma aan te

passen als de situatie erom vraagt. Hier zijn geen financiële consequenties aan

verbonden.  

10.  De  laatste  wijziging  in  deze  programma  voorwaarden  vond  plaats  per

ingaande 19 oktober 2020. Deze voorwaarden vervangen alle eerder opgestelde

voorwaarden. 


