
 

 

Algemene voorwaarden Shinrin-yoku Nederland 

 

Fijn dat je een kaartje wilt kopen voor een tocht met Shinrin-yoku Nederland. We hebben 

een aantal algemene voorwaarden opgesteld om alles soepel te laten verlopen en om 

misverstanden te voorkomen. 

 

Het gekochte kaartje voor een tocht met Shinrin-yoku Nederland 
is geldig als toegangsbewijs voor desbetreffende  wandeling 
en niet inwisselbaar voor een ander moment 
 

Deze geldigheidsdatum is in onze ogen een voorbeeld van handelen vanuit liefde, 

vertrouwen en overvloed. Op deze manier eren we onze waarde als organisatie, en gaan 

we staan voor wederzijds commitment.  

Voel je twijfel om te komen of ben je moe? Misschien helpt dit voorbeeld van een 

deelnemer: ‘Door het wandelen voel ik mijn energie weer stromen. Van tevoren twijfelde 

ik of ik wel de puf had om te gaan, maar na de fijne ontvangst in de natuur, voelde ik de 

energie weer opborrelen. Zo dankbaar voor die verbinding die ik weer voel met mezelf!’.  

We zien dat massale moeheid onder mensen ook een teken is dat er juist iets anders 

nodig is om weer op te laden. Daarom is het kopen van een ticket vaak ondersteunend 

aan een verlangen naar een natuurlijke wereld die wél werkt. En met je commitment help 

je Shinrin-yoku Nederland om te groeien zodat deze verbinding met de natuur en jezelf 

straks voor iedereen toegankelijk wordt. 

 

Shinrin-yoku Nederland geeft geen geld terug bij afmelding 

 

Iedere wandeling wordt met heel veel zorg en liefde georganiseerd en voorbereid door 

forest-guides van Shinrin-yoku Nederland en de organisatie als geheel. Om de 



organisatie gezond te houden en iedereen eerlijk te behandelen geven we geen geld 

terug bij afmeldingen. Daarop maken we geen uitzondering. Wel hebben we enkele tips 

wat je met je kaartje zou kunnen doen om er een goed gevoel bij te houden: 

 

• kaartje aan een dierbare verkopen 

• in de Shinrin-yoku Nederland Facebook-groep polsen of iemand interesse heeft om het 

kaartje over te nemen 

• je kaartje aan iemand weggeven (een vriend(in), familielid of buur) 

 

Kan je je kaartje echt niet meer kwijt? Weet dan dat je een fijne donatie hebt gedaan aan 

een organisatie met een waardevolle missie. Zo draag je bij aan een natuurlijke en 

verbonden wereld!  

 

Jaarabonnementen 

Voor jaarabonnementen geldt dat er één tocht gewisseld mag worden als het moment 

echt niet uitkomt. Bijvoorbeeld in de zomermaanden als het niet lukt om bij de tocht in 

Frankrijk te zijn. Dan kan in een ander weekend binnen het jaarprogramma een extra 

tocht uitgekozen worden. Indien er meer dan één tocht afgezegd wordt, komen deze 

afgezegde tochten te vervallen. 

Als de tocht door Shinrin-yoku Nederland wordt afgezegd, blijft deze op het abonnement 

staan en kan je op een ander moment een shinrin-yoku tocht uitkiezen. Dit gaat in 

overleg met de planner van Shinrin-yoku Nederland via info@shinrin-yokunederland.nl 

en is maximaal drie maanden aansluitend aan het aflopen van het jaarabonnement 

geldig. 

Jaarabonnement-tochten zijn niet overdraagbaar aan derden omdat we een hechte 

community willen bouwen, waar we elkaar leren kennen en kunnen voortbouwen op een 

basis die we in de start-tochten leggen. 

 

Proefabonnementen (half jaar) 

Voor proefabonnementen geldt dat er geen tochten gewisseld kunnen worden als het 

moment niet uitkomt (reden maakt niet uit). Indien er een tocht afgezegd wordt, komt 

deze te vervallen. 
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Als de tocht door Shinrin-yoku Nederland wordt afgezegd, blijft deze op het abonnement 

staan en kan je op een ander moment een shinrin-yoku tocht uitkiezen. Dit gaat in 

overleg met de planner van Shinrin-yoku Nederland via info@shinrin-yokunederland.nl 

en is maximaal drie maanden aansluitend aan het aflopen van het proefabonnement 

geldig. Indien de deelnemer aansluitend een jaarabonnement afneemt, wordt er een 

extra tocht toegevoegd aan het abonnement. 

Proefabonnement-tochten zijn niet overdraagbaar aan derden omdat we een hechte 

community willen bouwen, waar we elkaar leren kennen en kunnen voortbouwen op een 

basis die we in de start-tochten leggen. 
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