
Bijlage 1.1 Algemene Voorwaarden 
 

Dit document is een bijlage van de Algemene Voorwaarden die gelden voor het bedrijf 

Connect2unite gevestigd te Breda en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 

70046301. Alle bepalingen uit deze bijlage prevaleren boven die van de algemene voorwaarden.  

Het Leidende Algemene Voorwaarden document van Connect2unite is te vinden via de link: 

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNET2UNITE  

De artikelen van deze bijlage hebben specifiek betrekking op de dienst van Connect2unite genaamd: 

‘Truffelceremonie’ en de hierbij betrokkene waaronder maar niet beperkt tot Begeleiders en 

Deelnemers.  

Artikel 1 – Definities 
In dit artikel vermelden wij enkel de definities die nog niet vermeld staan in het Leidende document.  

1. Leidende document: de Algemene Voorwaarden die gelden voor het hele bedrijf 

Connect2unite. 

2. Truffelceremonie: een verzorgd evenement waarbij de Deelnemer onder begeleiding het 

psychoactieve middel ‘Psilocybine’ tot zich neemt.  

3. Innerlijke reis: de persoonsafhankelijke ervaring dat de Deelnemer krijgt na het zichzelf 

toedienen van het psychoactieve middel ‘Psilocybine’.  

4. Potentiële deelnemer: de persoon die zich via een aanmeldformulier kenbaar wilt maken of 

heeft gemaakt aan Connect2unite m.b.t. een deelname aan een door Connect2unite 

georganiseerde Truffelceremonie.  

5. Deelnemer: de persoon die zich via een aanmeldformulier zich heeft ingeschreven op het 

bijwonen van een Truffelceremonie, door Connect2unite is geaccepteerd en dit via een 

aanmeldbevestiging heeft bevestigd aan de Deelnemer. 

6. Begeleider: de persoon of personen welke aanwezig zijn op de dag van de Truffelceremonie 

en zorgdragen voor de Deelnemer(s). 

7. Persoonlijke verklaring: een online document waarin iedere Deelnemer bevestigt kennis te 

hebben gemaakt van onze algemene voorwaarden, Bijlage 1, gedeelde 

voorbereidingsadviezen, Disclaimer en Privacyverklaring en accordeert volledige 

verantwoordelijkheid te nemen over zijn/haar deelname aan de inmiddels aan hem/haar 

bevestigde Truffelceremonie. 

 

Artikel 2 – Algemeen & toepasselijkheid 
1. Iedere Potentiële deelnemer dient zijn/haar aanmelding kenbaar te maken via het daarvoor 

bedoelde aanmeldformulier dat op de website van Connect2unite ter beschikking is gesteld of 

rechtstreeks via persoonsgegevens naar een Potentiële deelnemer is verstuurd.  

2. Nadat Connect2unite het aanmeldformulier heeft gecontroleerd, wordt de deelname bevestigd 

via een schriftelijk (e-mail) aanmeldbevestiging waarmee de boeking definitief is gemaakt.  

3. De Potentiële deelnemer accepteert de voorwaarden in deze bijlage 1 van de algemene 

voorwaarden tegelijkertijd met het versturen van het aanmeldformulier. Met het verzenden van 

het aanmeldformulier en het accepteren van bijlage 1, bevestigt hij/zij daarmee ook het 

Leidende document volledig te hebben gelezen, begrepen en accorderen.  

https://www.connect2unite.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.connect2unite.nl/truffelceremonie/


 

Artikel 3 – Rechten van & verplichtingen voor Connect2unite 
1. Na ontvangst van een volledig en correct ingevuld aanmeldformulier behoudt Connect2unite het 

recht om de Potentiële deelnemer op basis van gegronde redenen (waaronder maar niet beperkt 

tot zoals het gebruik van medicatie, onstabiele psychische of emotionele gesteldheid) te allen 

tijde alsnog te weigeren voor deelname. 

2. Wanneer de door Connect2unite bevestigde Deelnemer 14 dagen vooraf aan de dag van de 

Truffelceremonie nog geen Persoonlijke verklaring heeft ingevuld, stuurt Connect2unite een 

herinnering. 

3. Indien de door Connect2unite bevestigde Deelnemer 7 dagen vooraf aan de Truffelceremonie 

nog geen Persoonlijke verklaring correct heeft ingevuld en verzonden, behoudt Connect2unite 

het recht om de boeking per direct te annuleren.  

4. Connect2unite behoudt het recht om zonder specifieke aangekondigde reden de ceremonie te 

annuleren of te verplaatsen. De Deelnemer wordt hiervan via het e-mailadres of 

telefoonnummer zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, op de hoogte gebracht. In dit geval 

wordt het volledige aanbetalingsbedrag binnen 7 dagen teruggestort op de rekening van de 

Deelnemer.  

5. Connect2unite is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in het programma van de 

ceremoniedag en is hiertoe niet verplicht om dit aan de Deelnemers vooraf mede te delen.  

Artikel 4 Rechten & verplichtingen Deelnemer 
1. Door middel van het volledig invullen en insturen van het aanmeldformulier verklaart de 

Deelnemer akkoord te gaan met de volledige algemene voorwaarden van Connect2unite. 

2. De Deelnemer verplicht zich bij deelname te houden aan de voorbereidings- en 

veiligheidsinstructies die door Connect2unite worden verstrekt. Connect2unite is in geen enkele 

vorm aansprakelijk indien het niet juist opvolgen van het advies ook maar enige vorm van 

invloed heeft op persoonsgebonden gevolgen, resultaten en/of verwchtingen. 

3. Deelname aan een Truffelceremonie van Connect2unite is geheel op eigen risico. De Deelnemer 

is daarom verplicht om alvorens deel te kunnen nemen een Persoonlijke verklaring in te vullen 

en deze online te ondertekenen.  

Artikel 5 – Betaling & Annulering 
1. In de aanmeldbevestiging wordt de Deelnemer verzocht om binnen 

48 uur 

een aanbetaling te 

voldoen van het in de bevestiging vermelde bedrag, maar ten minste 50% van het op dat 

moment geldende deelnemerstarief, via de daarvoor aangegeven betalingswijze. Indien hieraan 

niet wordt voldaan, heeft Connect2unite het recht om de boeking te annuleren. 

2. In het geval dat de Deelnemer na ontvangst van de aanmeldbevestiging de boeking wilt 

annuleren, dient de Deelnemer Connect2unite minimaal 15 dagen alvorens de dag van 

ceremonie in te lichten.  

3. Bij een tijdige annulering wordt het volledige aanbetalingsbedrag binnen 7 dagen teruggestort op 

zijn/haar rekening.  

4. Indien de Deelnemer 14 tot 8 dagen vóór de dag ceremonie de boeking wilt annuleren heeft 

Connect2unite het recht om 50% van het 100% aanbetalingsbedrag in rekening te brengen. De 

overige 50% wordt binnen 7 dagen terug gestort op zijn/haar rekening. 

5. Indien de Deelnemer binnen de 7 dagen vóór de dag van de ceremonie de boeking wilt 

annuleren heeft Connect2unite het recht om 100% van de aanbetaling in rekening te brengen.  

6. Indien de Deelnemer binnen de 7 dagen vóór de dag van de ceremonie een vervangende 

Deelnemer, inclusief een volledig en correct ingevuld aanmeldformulier, Persoonlijke verklaring 



en voldane aanbetaling kan aandragen, en deze persoon door Connect2unite wordt goedgekeurd 

voor deelname, krijgt de Deelnemer het volledige aanbetalingsbedrag teruggestort op zijn/haar 

rekening.  

Artikel 6 – aansprakelijkheid 
1. Connect2unite is in geen enkele vorm aansprakelijk voor het verloop en integratie van de 

Innerlijke reis met de psychedelica Truffels en/of letsel, schade van iedere aard als gevolg van 

verblijf bij en/of activiteiten van de Deelnemer bij Connect2unite noch voor verlies of 

beschadiging van eigendommen. 

2. Connect2unite is in geen enkele vorm aansprakelijk voor het verloop van de heen- als terugreis 

naar de locatie waar de Truffelceremonie plaatsvindt. De Deelnemer is volledig verantwoordelijk 

om zijn/haar eigen toestand op rijvaardigheid te beoordelen en hierop de anticiperen.  

3. Iedere Innerlijke reis is anders waardoor Connect2unite geen garantie kan afgeven voor het 

behalen van een bepaald gewenst resultaat en is daarmee ook niet aansprakelijk voor het niet 

behalen van een specifiek door de Deelnemer verwacht resultaat.  

4. Indien de Deelnemer een klacht heeft met betrekking tot zijn deelname aan een 

Truffelceremonie, dient hij/zij dit binnen 14 dagen na de ceremoniedag schriftelijk kenbaar te 

maken aan Connect2unite. Connect2unite zal in gesprek gaan met de Deelnemer met betrekking 

tot het zoeken van een passende oplossing maar is hiertoe niet verplicht.  

5. Een Deelnemer die zich niet aan de algemene voorwaarden houdt, de aanwijzingen van 

Begeleiders niet opvolgt, schade brengt aan de locatie en/of op iedere vorm andere Deelnemers 

en Begeleiders stoort, respectloos behandeld, veroordeeld, kunnen uit de gezamenlijke ruimte 

worden verwijderd. In dit geval heeft de Deelnemer geen recht op restitutie.  

6. Connect2unite is in geen enkele vorm aansprakelijk voor de gevolgen die komen na het door de 

Deelnemer onjuist en/of onvolledig invullen van het aanmeldformulier en de daartoe mogelijke 

gevolgen dat dit met zich mee brengt. Connect2unite handelt op basis van de door de Deelnemer 

gegeven informatie. 

Artikel 7 – Disclaimer 
1. De ceremonies met het middel psilocybine die op het initiatief van Connect2unite worden 

uitgevoerd, zijn in geen enkele vorm bedoeld als oplossing of ter vervanging van medische 

(mentale, lichamelijk en emotionele) klachten, behandelingen, medicatie of therapie.  

2. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoende en tijdig aangeven van essentiële en 
belangrijke persoonlijke informatie omtrent de lichamelijke, mentale en emotionele gesteldheid 
alsook het aanvragen van extra hulp voor- tijdens en na de Truffelceremonie.  


