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RichFamily Academy Ltd (a továbbiakban RFA) - Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 
 
 
§ 1 Alkalmazási kör, fogalommeghatározások (1) 
 
A Tóth Adrienn és von Tóth Árpád ügyvezetők által képviselt RFA (a továbbiakban: 
"Szolgáltató") és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatra kizárólag az alábbi Általános Szerződési 
Feltételek a megrendelés időpontjában érvényes változatban érvényesek. A Megrendelő 
eltérő általános szerződési feltételei nem ismerhetők el, kivéve, ha a Szállító kifejezetten és 
írásban hozzájárul azok érvényességéhez. 
 
(2) A megrendelő fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt szállítások és 
szolgáltatások célja nem elsősorban kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének 
tulajdonítható. Másrészt vállalkozónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, 
illetve jogképes társas vállalkozás, aki a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy önálló 
szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el. 
 
(3) Ezek az ÁSZF-ek akkor is érvényesek, ha a megvásárolt eseményeket és termékeket 
harmadik fél szolgáltató (affiliate partner) biztosítja. 
 
§ 2 Szerződéskötés 
(1a) Az Ügyfél a Szolgáltató wwwRichFamily.info, tothmateadrienn.hu weboldalon keresztül 
foglalhat rendezvényeket és egyéb szolgáltatásokat és termékeket. A "Programok" gombon 
keresztül az Ügyfél számos ajánlathoz jut el, és az eseményekről szóló információk mellett 
lehetősége van arra, hogy egy "kattintással" kiválassza a jegyvariánst, és a fizetési 
folyamathoz kerüljön továbbításra. Az esemény vagy termék ezután ott foglalható le díj 
ellenében. Az elállási jog a szervező jogi követelményeinek megfelelően áll fenn. 
 
(1b) A szolgáltató az élő szemináriumai keretében helyszíni foglalási szolgáltatást nyújt (a jelen 
ÁSZF 2. § (1a) bekezdésének helyébe lépő, továbbképző szemináriumokra vonatkozó 
regisztrációs űrlap). Az ügyfél itt kötelező érvényű foglalást tesz a szolgáltató által a 
szemináriumi jegy(ek)re tett ajánlat elfogadásának értelmében. Az ügyfél ezennel hozzájárul 
ahhoz, hogy az ebben az írásbeli formában megadott információkat a szolgáltató a jelen 
ÁSZF 
 2. § (1a) bekezdése szerint, a 2. § (2) bekezdésével összefüggésben a digitális értékesítési 
folyamatba integrálja. A szeminárium foglalását követően a teljes szemináriumi díjat 
(belépőjegy ára) a számla kézhezvételétől számított 7 napon belül kell befizetni. A 
szemináriumokon a szolgáltató értékesítési standjai a szolgáltató üzlethelyiségei. 
 
(1c) A szolgáltató a szemináriumok telefonos vagy e-mailes foglalását is lehetővé teszi. Ha az 
ügyfél a fenti módok valamelyikén lép kapcsolatba a szolgáltatóval, a szolgáltató e-mailben 
elküldi az ügyfélnek a szóban forgó időpontra vonatkozó regisztrációs űrlapot. A regisztrációs 
űrlaphoz kapcsolódóan az ügyfél kap egy időablakot, amelyen belül a szolgáltató aktuális 
ajánlatának elfogadása értelmében egyoldalú kötelező érvényű nyilatkozattal biztosíthatja a 
szemináriumi jegye(ke)t. Az ügyfél ezúton hozzájárul ahhoz, hogy az ebben az 
összefüggésben megadott információkat a szolgáltató a jelen ÁSZF 2. § (1a) bekezdése 
szerint, a 2. § (2) bekezdésével összefüggésben a digitális értékesítési folyamatba integrálja. A 
szeminárium foglalását követően a teljes szemináriumi díjat (belépőjegy ára) a számla 
kézhezvételétől számított 7 napon belül kell befizetni. 
(1d) Ha az ügyfél a számla kézhezvételét követő 7 napon belül nem fizet, az ügyfelet egy 
alkalommal e-mailben értesítjük a késedelemről, és végső fizetési határidőt biztosítunk. Ha a 
fizetés nem történik meg a megadott határidőn belül, jogi lépéseket teszünk, és az ügyfél felel 
a szolgáltatónak a késedelem miatt felmerült jogi költségekért. 
 
(2) Ezt követően a Szolgáltató egy e-mailt küld az Ügyfélnek, amelyben az Ügyfél 
megrendelése ismét számla formájában szerepel, és amelyet az Ügyfél a "Nyomtatás" funkció 
segítségével kinyomtathat. Az ajánlat ügyfél általi elfogadása már megtörtént a 
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megrendelés harmadik fél szolgáltatónak történő kötelező érvényű leadásával vagy az 
ügyfél által a szemináriumon történő helyszíni megrendeléssel. Az e-mailben vagy külön e-
mailben a szerződés szövegét (amely a regisztrációból/megrendelésből, általános szerződési 
feltételekből és számlából áll) a szolgáltató állandó adathordozón (e-mail) elküldi az 
ügyfélnek (szerződés visszaigazolása). A szerződés szövegét az adatvédelmi törvényeknek 
megfelelően tároljuk. 
 
(3) Az élő szemináriumok esetében a részvétel csak akkor garantálható, ha az ügyfél a 
rendezvény napján időben megjelenik. 
 
(4) A szerződéskötés német nyelven történik. 
§ 3 Szállítás, áruk rendelkezésre állása 
Az üzletben feltüntetett termékek elérhetőségét minden esetben jelezzük, és az árukat ennek 
megfelelően a megadott szállítási határidőkön belül kiszállítjuk. 
§ 4 A tulajdonjog fenntartása 
A szállított áruk a teljes fizetésig a szolgáltató tulajdonában maradnak. 
 
§ 5a) A szemináriumok/rendezvények árai 
(1) A szolgáltató weboldalán feltüntetett árak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos 
törvényes hozzáadottérték-adót. A Svájcban külföldi résztvevők számára tartott 
szemináriumok a törvény szerint általában mentesülnek az Áfa alól. 
(2) Az "Élő szemináriumokra és workshopokra" szóló jegyek általában átruházhatók. Minden 
más jegy, különösen a mentor- és mesterképzési programok személyre szabottak és nem 
átruházhatók, és kategorikusan egy személy részvételét igazolják. A házastársak, élettársak és 
üzleti partnerek további díjat fizetnek, amely vagy megtalálható a honlapon, vagy ha nem, 
akkor kérni kell. 
(3) A rendezvényekre szóló jegyeket kizárólag e-mailben küldjük. Az ügyfél felelős azért, hogy 
helyes e-mail címet adjon meg, és rendszeresen ellenőrizze SPAM-postafiókját, és szükség 
esetén megkérdezze a szolgáltatót, hogy hol van a jegye. 
 
§ 6 Fizetési módok 
(1) Az Ügyfél a weboldalon vagy harmadik fél szolgáltatókon keresztül előre fizethet. Banki 
átutalással történő előlegfizetés is lehetséges, különösen a helyszíni foglalás után. 
(2) Az ügyfél kifejezett kérésére lehetőség van részletfizetési megállapodás megkötésére. A 
vonatkozó lehetőségek a regisztrációs űrlapokon találhatók. Késedelmes fizetés esetén a 
teljes összeg azonnal esedékes. 
(3) Visszaterhelési értesítés esetén, különösen a számlán lévő fedezet elégtelensége miatt, az 
ebből eredő bankköltségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. 
 
 
7. § Anyagi hibákra vonatkozó jótállás, szavatosság 
(1) A szállító a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen a 434. és azt követő §-ok 
szerint felel a tárgyi hibákért. BGB. A Szállító által a vállalkozóknak szállított árukra vonatkozó 
jótállási idő 12 hónap. 
 
(2) Kiegészítő garancia csak akkor áll fenn a Szállító által szállított árukra, ha ezt az adott 
tételre vonatkozó megrendelés visszaigazolásában kifejezetten feltüntetik. 
 
§ 8 Felelősség 
 
(1) A vevő kártérítési igényei kizártak. Ez alól kivételt képeznek a megrendelőnek az élet, a 
testi épség vagy az egészség sérüléséből, illetve a lényeges szerződéses kötelezettségek 
(sarkalatos kötelezettségek) megszegéséből eredő kártérítési igényei, valamint a szállító, 
törvényes képviselői vagy közreműködői szándékos vagy súlyosan gondatlan 
kötelezettségszegésén alapuló egyéb károkért való felelősség. A lényeges szerződéses 
kötelezettségek azok, amelyek teljesítése szükséges a szerződés céljának eléréséhez. 
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(2) A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a szolgáltató csak akkor felel 
a szerződésre jellemző, előrelátható kárért, ha a kárt egyszerű gondatlanság okozta, kivéve, 
ha az ügyfél kártérítési igénye az élet, a testi épség vagy az egészség sérelmén alapul. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt korlátozások a szolgáltató törvényes képviselői és 
közreműködői javára is alkalmazandók, ha az igényeket közvetlenül velük szemben 
érvényesítik. 
 
(4) Az (1) és (2) bekezdésből eredő felelősségi korlátozások nem alkalmazandók, ha a szállító 
a hibát csalárd módon eltitkolta, vagy az áru minőségére garanciát vállalt. Ugyanez 
vonatkozik arra az esetre is, ha a szállító és a vevő megállapodott a termék minőségéről. A 
termékfelelősségről szóló törvény rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 
 
(5) Különleges felelősségkizárás: A szeminárium résztvevője egyedül felelős az életében hozott 
döntéseiért, tetteiért és eredményeiért. A szolgáltató semmilyen elképzelhető körülmények 
között nem tehető felelőssé/felelősségre vonható, ha a szeminárium résztvevője a 
szemináriumi részvétel alapján hozott döntéseket, intézkedéseket vagy munkaeredményeket 
valósít meg az életében és az üzleti folyamataiban. A szolgáltató nem nyújt szakmai orvosi, 
pszichológiai, jogi vagy pénzügyi tanácsadást. 
 
(6) A "Vezetés", valamint a "Gondolkodás" és különösen a "Befektetés" területén a lexikális 
ismeretek mellett sok tapasztalatra is szükség van. Sem a szolgáltató, sem az edzők és 
trénerek nem vállalnak semmilyen felelősséget a tananyag végrehajtásából. A szolgáltató 
vagy edzőik/trénereik által a gyakorlatban elért eredmények nem jelentenek garanciát arra, 
hogy az egyéni résztvevő is eléri ezeket az eredményeket. Továbbá az eredmények és 
teljesítmények nem jelentenek garanciát arra, hogy ugyanazok az eredmények a jövőben is 
felhasználhatók. A szolgáltató és edzőik csak azt tudják biztosítani, hogy minden kutatást és 
tartalmat a legjobb tudásuk és meggyőződésük szerint állítottak össze. A teljességre nincs 
igény! 
 
 
§ 9 Vis maior Höhere Gewalt (Dinge, die du nicht beeinflussen kannst) 
 
Ha a szemináriumot/képzést vis maior, különösen vihar, földrengés, árvíz és/vagy támadás, 
merénylet, túszejtés, háború, zavargások, polgárháború, forradalom, terrorizmus, szabotázs, 
sztrájk, járványok gyanúja miatt nem lehet megtartani, a szolgáltató nem köteles a 
szemináriumot megtartani. Ebben az esetben a szolgáltató nem vállal felelősséget 
semmilyen, a jegyvásárlással kapcsolatos költségért. Különösen az utazási és szállásköltségek 
nem kerülnek megtérítésre. Amint azonban a rendezvény megvalósításának általános 
feltételei teljesülnek, a szolgáltató vállalja, hogy garantált, a szolgáltató vállalja, hogy új 
időpontot ajánl a rendezvényre. A szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy az élő 
szemináriumok helyett online szemináriumokat tartson. 
 
§ 10 Lemondási politika 
 
(1) Távértékesítési ügylet megkötésekor a fogyasztóknak általában törvényes elállási joguk 
van, amelyről a Szolgáltató a törvényi mintának megfelelően alább tájékoztatja őket. Az 
elállási jog alóli kivételeket a (2a) és (2b) bekezdés szabályozza. A (3) bekezdés tartalmazza a 
visszavonási formanyomtatvány mintáját. 
 
Lemondási szabályzat 
Elállási jog 
 
Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási 
határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett 
harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette vagy birtokba vette. Az elállási 
jog gyakorlása érdekében a RichFamily Academy AG-t, képviseli: Adrienn és Árpád von Tóth 
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ügyvezetők, Erlenstrasse 70, CH-4058 Basel, Info@RichFa- mily.info, egyértelmű nyilatkozat (pl. 
levél vagy postai úton küldött e-mail) útján kell értesítenie arról, hogy el kíván állni a 
szerződéstől. Használhatja a mellékelt lemondási formanyomtatvány mintáját, amely nem 
kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló 
értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi. 
 
A visszavonás következményei 
 
Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról 
szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell térítenünk 
az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő 
többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált olcsó standard szállítási módtól eltérő szállítási 
módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az 
eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtunk meg Önnel; a 
visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat. 
 
A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön 
nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. 
Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor 
Ön értesít minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A 
határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. 
Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik. 
Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan 
kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és 
működésének ellenőrzéséhez. 
2a) Az elállási jog nem vonatkozik a hang- vagy videofelvételek és online tanfolyamok 
szolgáltatására vonatkozó szerződésekre. 
(2b) A szeminárium résztvevőjének elállási joga: A szeminárium résztvevőjének nincs jogi vagy 
egyéni szerződéses elállási joga. Az elállási jog különösen a következőkre vonatkozik 
 
Az elállási jog nem vonatkozik a nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatás, az étel- és italellátás, 
valamint a szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó szerződésekre, ha a szerződés a szolgáltatás nyújtására meghatározott időpontot 
vagy időtartamot ír elő, BGB 312g II 1. § 9. sz. 9. §. Ez többek között magában foglalja az RFA-
szemináriumokra szóló jegyek megrendelését. Ezért minden egyes belépőjegy-megrendelés 
kötelező érvényű, és arra kötelezi az ügyfelet, hogy a megrendelt jegyeket a konkrétan 
meghatározott időpontban/időszakban átvegye és kifizesse. 
Különösen nem áll fenn a visszavonás joga a Szolgáltatónak a szeminárium helyszínén 
és/vagy a szeminárium helyiségeiben található eladási standjainál vásárolt áruk és 
szemináriumi jegyek esetében, mivel ezek az eladási standok a Szolgáltató üzlethelyiségei. 
 
(3) A Szolgáltató a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a visszavonási 
formanyomtatványon az alábbi információkat adja meg: 
Visszavonási formanyomtatványminta 
 
(Ha vissza kívánja vonni a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot). A 
 RichFamily Academy AG, képviseli: Adrienn és Árpád von Tóth ügyvezető igazgató, 
RichFamily Academy Ltd.   
3 London Riverside 
London SE1 2RE 
Egyesült Királyság 
 
Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/önmagunk (*) által az alábbi áruk (*)/az 
alábbi szolgáltatás (*) megvásárlására kötött szerződést. 
 
Megrendeltem (*)/megkaptam (*) 
A fogyasztó(k) neve 



© RichFamily Academy Lt.  

 

A fogyasztó(k) címe 
A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú kommunikáció esetén) Dátum 
(*) Ahol nem alkalmazható, törölni kell. 
 
 
§ 11 Adatvédelem 
Az RFA és csapata nem adja át adatait harmadik félnek reklámcélú felhasználásra. Az RFA 
vállalja, hogy az ügyfél általi foglalás és a foglalás feldolgozása során betartja a törvényes 
adatvédelmi előírásokat, különösen a Szövetségi Adatvédelmi Törvényt (BDSG), annak 
érdekében, hogy az ügyfél adatainak megfelelő védelme és biztonsága megvalósuljon. 
A résztvevő visszavonhatatlanul és ingyenesen beleegyezik abba, hogy az RFA minden 
jelenlegi és jövőbeli médium számára jogosult a róla készült, az aktuális esemény 
reprodukálásán túlmutató kép- és/vagy hangfelvételeket készíteni, terjeszteni, sugározni vagy 
sugározni, valamint audiovizuális médiában felhasználni. A szemináriumon/rendezvényen 
való részvétellel a résztvevő elfogadja, hogy a szeminárium/rendezvény egyes részeit a 
szervező video- és/vagy hanganyagként vagy fotósorozatként rögzítheti. A résztvevő 
beleegyezik, hogy az RFA és képviselői jogosultak és engedélyt kapnak az ilyen felvételekre 
és fényképekre, még akkor is, ha ezek a felvételek tartalmazzák a résztvevők nevét, arcát, 
hangját, életrajzi adatait vagy megbízólevelét, és hogy az RFA az ilyen videókat és 
fényképeket marketing, reklám vagy egyéb célokra bármilyen formában és formában, online 
és/vagy offline, most vagy később, a résztvevők további kártérítése, engedélye vagy 
tájékoztatása nélkül felhasználhatja. A résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden 
felvétel az RFA tulajdonát képezi és minden kizárólagos jog az övék, és a résztvevő nem kér és 
nem vár ellentételezést azon felvételek vagy fényképek felhasználásáért, amelyeken a 
résztvevő megjelenik vagy megszólal. A szeminárium vagy bármely más esemény során az 
RFA által készített fényképek, hang- vagy videofelvételek minden joga az RFA-t illeti. 
Amennyiben az RFA hozzájárul a törléshez, a résztvevőnek törlésenként 500 eurós költséget 
számíthat fel a szerkesztői hozzájárulásokért és 750 eurót a videofelvételek törléséért. Ezeket a 
költségeket a törlés előtt kell kifizetni. 
 
 
§ 12 Különleges titoktartás 
(1) A titoktartás tárgya: A résztvevő a foglalással megerősíti, hogy a vállalkozó trénerként, 
coachként és mentorként fog eljárni a résztvevő számára. Ahhoz, hogy a szerződő fél el tudja 
végezni tevékenységét, szükséges, hogy a résztvevő vagy az általa megbízott harmadik fél 
bizalmas információkat fedjen fel, vagy a szerződő fél számára hozzáférést biztosítson 
azokhoz. 
(2) Bizalmas információk "Bizalmas információk" e megállapodás értelmében a DSGVO 4. 
cikke szerinti személyes adatok. E jogi normák hatálya alá tartozik a résztvevőknek a szerződő 
fél - beleértve annak alkalmazottait, törvényes képviselőit és részvényeseit ("kapcsolt 
személyek") - minden olyan információja, dokumentuma és anyaga, amelyet e 
megállapodás keretében közvetlenül vagy közvetve, akár maguk a résztvevők, akár 
harmadik felek útján tesznek hozzáférhetővé, valamint az ezekből levont következtetések. Az 
ilyen közzététel bármilyen formában történhet, többek között írásban, elektronikusan, szóban 
vagy értesítés útján. E megállapodás alkalmazásában a Bizalmas információ magában 
foglalja a Bizalmas információ minden másolatát, a Bizalmas információról készült jegyzeteket 
vagy feljegyzéseket és a Bizalmas információ egyéb megtestesítőit, függetlenül attól, hogy ki 
készítette azokat. Az e megállapodás értelmében vett bizalmas információ magában foglalja 
az e megállapodás értelmében vett minden olyan információt is, amelyet a szerződő fél az e 
megállapodás szerinti tevékenységei során egyedül vagy a résztvevővel vagy harmadik 
felekkel együtt fejlesztett ki, kutatott, hozott létre vagy más módon szerzett tudomására. Ez 
alól általában kivételt képeznek azok az ötletek, koncepciók vagy modellek, amelyeket a 
szerződő fél e szerződés keretében fejlesztett ki. E megállapodás alapján nem áll fenn igény 
az ügyfél bizalmas információihoz való hozzáférésre. Az ügyfél licencjogai, üzleti titkai, know-
how-ja vagy ipari tulajdonjogai e megállapodással semmilyen körülmények között nem 
ruházhatók át. 
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(3) Titoktartási és tájékoztatási kötelezettségek. A vállalkozó vállalja, hogy minden bizalmas 
információt szigorúan bizalmasan kezel, és garantálja az adatvédelmi rendelkezések 
betartását. 
 
 
§ 13 Magáncélú használat 
(1).A képzés, kihívás, coaching vagy egyéb program résztvevői ezúton elfogadják, hogy a 
szemináriumainkon szereplő eszközök, folyamatok, stratégiák, anyagok és információk szerzői 
és tulajdonjogok által védettek! 
(2).A koncepcióink, anyagaink és szellemi tulajdonunk bármilyen jogosulatlan felhasználása 
vagy közzététele tilos. Az RFA jogi lépéseket fog tenni jogai védelmében, és teljes kártérítést 
fog követelni, ha ezeket a feltételeket megsértik. 
(3.) Az általános szerződési feltételek megsértése esetén az RFA 50.000 € összegű kötbért 
követelhet. További követelések nem érintettek. 
(4). Linkek, jelszavak, feladatok, ellenőrző listák és minden munkaanyag nem küldhető el 
harmadik félnek. Ha idézni akarsz valamit, a szerző írásos engedélyére van szükséged. 
(5) Személyes használaton kívül (és kizárólag a résztvevőn) a lefoglalt program nem 
használható fel. 
 
 
14. § Coaching/szemináriumok/tanfolyamok lemondása 
(1) A résztvevő az adott, teljesen lefoglalt programra vonatkozó edzés-, szeminárium- vagy 
tanfolyamdíjjal együtt fizet. 
(2) Ha a résztvevő a lefoglalt szemináriumot/tanfolyamot a program ideje alatt lemondja, 
nem jogosult visszatérítésre. 
(3) A mindenkori felkínált programok végrehajtását az edző és az egyes résztvevők is 
tisztelettel és reszpekttel végzik. Ha ez a tisztelet már nem biztosított, az edzőnek/edzőnek 
kötelessége, hogy felhívja a résztvevő figyelmét a szabálytalanságra. Ha a helyzet már nem 
építhető fel a bizalom szintjére, vagy ha a résztvevő ismét tiszteletlenséget tanúsít az 
edzővel/trénerrel szemben, az edző/tréner jogosult kizárni őt a szemináriumról/tanfolyamról 
és/vagy lemondani a coachingot. Ha ez megtörténik, a visszalépő résztvevő nem jogosult a 
befizetett díj visszakövetelésére. Részletfizetés esetén a teljes díjat legkésőbb az elállást 
követő 4 hétig köteles befizetni. Ez a 4 hetes időszak akkor is érvényes, ha a résztvevő (14.2. 
pont) saját akaratából idő előtt befejezi a programot. 
 
 
§ 15 Záró rendelkezések 
(1) A pénzügyi oktatás és vezetés európai szolgáltatójaként a jelen ÁSZF a német jog hatálya 
alá tartozik. 
(2) A szolgáltató és az ügyfelek közötti szerződésekre a német jog az irányadó, az ENSZ 
nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének visszavonhatatlan kizárásával. A 
jogválasztás korlátozására és a kötelező rendelkezések alkalmazhatóságára vonatkozó 
törvényi rendelkezések, különösen annak az államnak az előírásai, amelyben az ügyfél mint 
fogyasztó szokásos tartózkodási helye található, érintetlenül maradnak. 
(3) Ha az ügyfél kereskedő, jogi személy, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, az 
ügyfél és a szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvitára Frankfurt 
am Main/Németország az illetékes bíróság. 
(4) A szerződés többi része akkor is kötelező érvényű marad, ha egyes pontjai jogilag 
érvénytelenek. Az érvénytelen pontok helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek, ha 
vannak ilyenek. Ha azonban ez valamelyik szerződő fél számára ésszerűtlen nehézséget 
jelentene, a szerződés egésze érvénytelenné válik. 
(5) A kizárólagos joghatóság helye: Frankfurt am Main/Németország Állapot: 2020. július 
RichFamily Academy Ltd.   
3 London Riverside 
London SE1 2RE 
Egyesült Királyság 
info@RichFamily.info 
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RichFamily	Academy	Ltd.	(nachträglich	RFA)	–	Allgemeine	Geschäftsbedingungen	(AGB)	 

§	1	Geltungsbereich,	Begriffsbestimmungen	(1)	 

Für	die	Geschäftsbeziehung	zwischen	der	RFA	vertreten	durch	die	Geschäftsführer	Adrienn	und	A8 rpád	
von	Tóth,	(nachfolgend	„Anbieter“)	und	dem	Kunden	gelten	ausschließlich	die	nachfol-	genden	
Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	in	ihrer	zum	Zeitpunkt	der	Bestellung	gültigen	Fas-	sung.	
Abweichende	allgemeine	Geschäftsbedingungen	des	Kunden	werden	nicht	anerkannt,	es	sei	denn,	der	
Anbieter	stimmt	ihrer	Geltung	ausdrücklich	schriftlich	zu.	 

(2)	Der	Kunde	ist	Verbraucher,	soweit	der	Zweck	der	georderten	Lieferungen	und	Leistungen	nicht	
überwiegend	seiner	gewerblichen	oder	selbständigen	beruflichen	Tätigkeit	zugerechnet	werden	kann.	
Dagegen	ist	Unternehmer	jede	natürliche	oder	juristische	Person	oder	rechtsfä-	hige	Personengesellschaft,	
die	beim	Abschluss	des	Vertrags	in	Ausübung	ihrer	gewerblichen	oder	selbständigen	beruflichen	Tätigkeit	
handelt.	 

(3)	Diese	AGBs	treffen	auch	zu,	sofern	die	eingekauften	Events	und	Produkte	über	einen	Drittan-	bieter	
(Affiliate-Partner)	erfolgt.	 

§	2	Vertragsschluss	 

(1a)	Der	Kunde	kann	Events	und	andere	Dienstleistungen	und	Produkte	des	Anbieters	über	dessen	
Homepage	wwwRichFamily.info	buchen.	Er	gelangt	über	den	Button	„Programme	und	Shop“	zu	einer	
Vielzahl	von	Angeboten	und	der	neben	Informationen	zu	Events	die	Möglichkeit	besteht,	per	„Klick“	eine	
Ticket	Variante	auszuwählen	und	zu	einem	Bezahlvorgang	weiterge-	leitet	zu	werden.	Dort	kann	dann	
final	das	Event	oder	das	Produkt	kostenpflichtig	gebucht	wer-	den.	Ein	Widerrufsrecht	besteht	gem.	
gesetzlichen	Vorgaben,	des	Veranstalters.	 

(1b)	Der	Anbieter	bietet	im	Rahmen	seiner	Live-Seminare	einen	Vor-Ort-Buchungsservice	an	
(Anmeldeformular	für	weiterführende	Seminare,	welches	§	2	(1a)	dieser	AGB	ersetzt).	Dort	bucht	der	
Kunde	verbindlich	im	Sinne	einer	Annahme	des	Angebots	des	Anbieters	sein(e)	Se-	minarticket(s).	Der	
Kunde	willigt	hiermit	dazu	ein,	dass	die	in	diesem	schriftlichen	Formular	zur	Verfügung	gestellten	
Informationen	in	den	digitalen	Verkaufsprozess	gem.	§	2	(1a)	in	Verbin-	dung	mit	§	2	(2)	dieser	AGB	von	
dem	Anbieter	integriert	werden.	Nach	Buchung	eines	Seminars	wird	die	volle	Seminargebühr	
(Eintrittspreis)	innerhalb	von	7	Tagen	nach	Erhalt	der	Rechnung	zur	Zahlung	fällig.	Die	Verkaufsstände	
des	Anbieters	auf	den	Seminaren	sind	Geschäftsräume	des	Anbieters.	 

(1c)	Der	Anbieter	bietet	ebenso	das	Buchen	von	Seminaren	per	Telefon	oder	E-Mail	an.	Sollte	ein	Kunde	
sich	auf	einem	dieser	Wege	bei	dem	Anbieter	melden,	erhält	er	vom	Anbieter	per	E-Mail	ein	
Anmeldeformular	für	den	in	Frage	kommenden	Termin	zugesendet.	Der	Kunde	erhält	verbunden	mit	dem	
Anmeldeformular	ein	Zeitfenster,	in	dem	er	sich	per	einseitiger	Erklärung	verbindlich	im	Sinne	einer	
Annahme	des	aktuellen	Angebots	des	Anbieters	sein(e)	Seminarti-	cket(s)	sichern	kann.	Der	Kunde	willigt	
hiermit	dazu	ein,	dass	die	in	diesen	Zusammenhang	zur	Verfügung	gestellten	Informationen	in	den	
digitalen	Verkaufsprozess	gem.	§	2	(1a)	in	Verbin-	dung	mit	§	2	(2)	dieser	AGB	von	dem	Anbieter	
integriert	werden.	Nach	Buchung	eines	Seminars	wird	die	volle	Seminargebühr	(Eintrittspreis)	innerhalb	
von	7	Tagen	nach	Erhalt	der	Rechnung	zur	Zahlung	fällig.	 

(1d)	Zahlt	der	Kunde	nicht	innert	7	Tagen	nach	Erhalt	der	Rechnung,	wird	der	Kunde	einmal	per	E-Mail	
auf	seinen	Verzug	hingewiesen	und	es	wird	eine	letzte	Zahlungsfrist	eingeräumt.	Sollte	innerhalb	der	
angegebenen	Frist	nicht	gezahlt	werden,	wird	der	Rechtsweg	eingeschaltet,	des-	sen	gesetzliche	Gebühren	
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der	Kunde	zu	tragen	hat,	da	diese	einen	durch	den	Verzug	entstan-	denen	Schaden	des	Anbieters	
darstellen.	 
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(2)	Der	Anbieter	schickt	daraufhin	dem	Kunden	eine	E-Mail	zu,	in	welcher	die	Bestellung	des	Kunden	in	
Form	einer	Rechnung	nochmals	aufgeführt	wird	und	die	der	Kunde	über	die	Funktion	„Drucken“	
ausdrucken	kann.	Die	Annahme	des	Angebots	durch	den	Kunden	fand	durch	die	verbindliche	Aufgabe	der	
Bestellung	beim	Drittanbieter	oder	Vor-Ort	durch	den	Kunden	beim	Seminar	bereits	statt.	In	der	E-Mail	
oder	in	einer	separaten	E-Mail,	wird	der	Vertragstext	(beste-	hend	aus	Anmeldung/Bestellung,	AGB	und	
Rechnung)	dem	Kunden	von	dem	Anbieter	auf	einem	dauerhaften	Datenträger	(E-Mail)	zugesandt	
(Vertragsbestätigung).	Der	Vertragstext	wird	unter	Wahrung	des	Datenschutzes	gespeichert.	 

(3)	Im	Rahmen	der	Live-Seminare	kann	eine	Teilnahme	nur	dann	gewährleistet	werden,	wenn	der	Kunde	
am	Veranstaltungstag	pünktlich	erscheint.	 

(4)	Der	Vertragsschluss	erfolgt	in	deutscher	Sprache.	 

§	3	Lieferung,	Warenverfügbarkeit	 

Die	Verfügbarkeit	über	die	im	Shop	angegebenen	Produkte	sind	jeweils	angegeben	und	die	Waren	werden	
im	Rahmen	der	angegebenen	Lieferfristen	entsprechend	versandt.	 

§	4	Eigentumsvorbehalt	 

Bis	zur	vollständigen	Bezahlung	verbleiben	etwaig	gelieferte	Waren	im	Eigentum	des	Anbieters.	 

§	5a)	Preise	von	Seminaren/Events	 

(1)	Alle	Preise,	die	auf	der	Website	des	Anbieters	angegeben	sind,	verstehen	sich	exkl.	der	je-	weils	
gültigen	gesetzlichen	Umsatzsteuer.	Seminare,	welche	in	der	Schweiz	für	ausländische	Teilnehmer	
durchgeführt	werden	sind	im	Rahmen	der	Gesetzgebung	grundsätzlich	von	der	Mehrwertsteuerpflicht	
ausgenommen.	 

(2)	Tickets	für	„Live-Seminare	und	Workshops“	sind	grundsätzlich	übertragbar.	Alle	weiteren	Ti-	ckets,	
insbesondere	Mentoring	und	Mastery-Programme	sind	personalisiert	und	nicht	übertrag-	bar	und	sie	
rechtfertigen	kategorisch	die	Teilnahme	einer	Person.	Ehe-,	Konkubinats-	und	Ge-	schäftspartner	
bezahlen	eine	Zusatzgebühr,	welche	entweder	auf	der	Webpage	aufzufinden	ist,	wenn	nicht,	ist	sie	
anzufragen.	 

(3)	Der	Versand	der	Tickets	zu	Veranstaltungen	erfolgt	ausschließlich	per	E-Mail.	der	Kunde	trägt	die	
Verantwortung,	dass	er	eine	richtige	E-Mail-Adresse	angibt	und	sein	SPAM-Postfach	regel-	mäßig	
kontrolliert	und	ggf.	beim	Anbieter	rückfragt,	wo	sein	Ticket	bleibt.	 

§	6	Zahlungsmodalitäten	 

(1)	Der	Kunde	kann	die	Zahlung	über	die	RichFamily-Webpage	oder	über	Drittanbieter	jeweils	in	
Vorkasse	vornehmen.	Auch	eine	Zahlung	auf	Rechnung	per	Ub berweisung	ist	möglich,	insbe-	sondere	nach	
Vor-Ort-Buchung.	 

(2)	Auf	explizite	Nachfrage	des	Kunden	besteht	die	Möglichkeit,	um	eine	Ratenzahlungsverein-	barung	zu	
bitten.	Die	jeweiligen	Optionen	befinden	sich	auf	den	Anmeldeformularen.	Bei	Zah-	lungsverzug	ist	der	
Gesamtbetrag	sofort	fällig.	 

(3)	Im	Falle	einer	Rücklastschrift,	insbesondere	wegen	mangelnder	Kontodeckung,	sind	die	dadurch	
entstehenden	Bankgebühren	vom	Kunden	zu	begleichen.	 
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§	7	Sachmängelgewährleistung,	Garantie	 

(1)	Der	Anbieter	haftet	für	Sachmängel	nach	den	hierfür	geltenden	gesetzlichen	Vorschriften,	
insbesondere	§§	434	ff.	BGB.	Gegenüber	Unternehmern	beträgt	die	Gewährleistungsfrist	auf	vom	Anbieter	
gelieferte	Sachen	12	Monate.	 
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(2)	Eine	zusätzliche	Garantie	besteht	bei	den	vom	Anbieter	gelieferten	Waren	nur,	wenn	diese	
ausdrücklich	in	der	Auftragsbestätigung	zu	dem	jeweiligen	Artikel	abgegeben	wurde.	 

§	8	Haftung	 

(1)	Ansprüche	des	Kunden	auf	Schadensersatz	sind	ausgeschlossen.	Hiervon	ausgenommen	sind	
Schadensersatzansprüche	des	Kunden	aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers,	der	Gesundheit	oder	
aus	der	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten	(Kardinalpflichten)	sowie	die	Haftung	für	sonstige	
Schäden,	die	auf	einer	vorsätzlichen	oder	grob	fahrlässigen	Pflichtver-	letzung	des	Anbieters,	seiner	
gesetzlichen	Vertreter	oder	Erfüllungsgehilfen	beruhen.	Wesentli-	che	Vertragspflichten	sind	solche,	
deren	Erfüllung	zur	Erreichung	des	Ziels	des	Vertrags	notwen-	dig	ist.	 

(2)	Bei	der	Verletzung	wesentlicher	Vertragspflichten	haftet	der	Anbieter	nur	auf	den	vertrags-	typischen,	
vorhersehbaren	Schaden,	wenn	dieser	einfach	fahrlässig	verursacht	wurde,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	
Schadensersatzansprüche	des	Kunden	aus	einer	Verletzung	des	Le-	bens,	des	Körpers	oder	der	
Gesundheit.	 

(3)	Die	Einschränkungen	der	Abs.	1	und	2	gelten	auch	zugunsten	der	gesetzlichen	Vertreter	und	
Erfüllungsgehilfen	des	Anbieters,	wenn	Ansprüche	direkt	gegen	diese	geltend	gemacht	werden.	 

(4)	Die	sich	aus	Abs.	1	und	2	ergebenden	Haftungsbeschränkungen	gelten	nicht,	soweit	der	Anbieter	den	
Mangel	arglistig	verschwiegen	oder	eine	Garantie	für	die	Beschaffenheit	der	Sa-	che	übernommen	hat.	Das	
gleiche	gilt,	soweit	der	Anbieter	und	der	Kunde	eine	Vereinbarung	über	die	Beschaffenheit	der	Sache	
getroffen	haben.	Die	Vorschriften	des	Produkthaftungsge-	setzes	bleiben	unberührt.	 

(5)	Besonderer	Haftungsausschluss:	Der	Seminarteilnehmer	ist	alleine	für	seine	Entscheidungen,	
Maßnahmen	und	Ergebnisse	in	seinem	Leben	verantwortlich.	Der	Anbieter	kann	unter	keinen	denkbaren	
Umständen	hierfür	verantwortlich/haftbar	gemacht	werden,	wenn	der	Seminarteil-	nehmer	
Entscheidungen,	Handlungen	oder	Arbeitsergebnisse	in	sein	Leben	und	seine	Ge-	schäftsprozesse	
implementiert,	die	auf	der	Seminarteilnahme	basieren.	Der	Anbieter	bietet	keine	professionelle	
medizinische,	psychologische,	rechtliche	oder	finanzielle	Beratung	an.	 

(6)	Sowohl	in	den	Bereichen	„Leadership“,	als	auch	„Mindset“	und	vor	allem	im	Bereich	„Invest-	ments“	
bedarf	es	neben	lexikarischem	Wissens	auch	viel	Erfahrung.	Weder	der	Anbieter	noch	deren	Coaches	und	
Trainer	übernehmen	jedwelche	Haftungen,	welche	sich	aus	der	Umset-	zung	des	Lehrstoffs	ergeben.	Die	
Ergebnisse,	welche	der	Anbieter,	rsp.	deren	Coaches/Trainer	in	der	Praxis	erreicht	haben,	sind	keine	
Garantie	dafür,	dass	der	einzelne	Teilnehmer	diese	Er-	gebnisse	auch	erzielt.	Darüber	hinaus	sind	
Ergebnisse	und	Performances	keine	Garantie	dafür,	dass	die	gleichen	Ergebnisse	für	die	Zukunft	
herangezogen	werden	können.	Der	Anbieter	und	deren	Coaches	können	lediglich	versichern,	dass	sie	alle	
Recherchen	und	Inhalte	mit	bestem	Wissen	und	Gewissen	zusammengetragen	wurden.	Ein	Anspruch	auf	
Vollständigkeit	besteht	nicht!	 

§	9	Höhere	Gewalt	 

Kann	das	Seminar/Training	aufgrund	höherer	Gewalt,	insbesondere	Unwetter,	Erdbeben,	Ub ber-	
schwemmungen,	und/oder	des	Verdachts	der	Durchführung	von	Anschlägen,	Attentaten,	Geiselnahmen,	
Krieg,	Unruhe,	Bürgerkrieg,	Revolution,	Terrorismus,	Sabotage,	Streiks,	Pandemie	nicht	durchgeführt	
werden,	ist	der	Anbieter	nicht	zur	Durchführung	des	Seminars	verpflichtet.	Der	Anbieter	übernimmt	in	
diesem	Fall	keine	Haftung	für	Aufwendung	jedweder	Art	im	Zusam-	menhang	mit	dem	Ticketkauf.	
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Insbesondere	werden	auch	keine	Reise-	oder	Unterbringungs-	kosten	erstattet.	Er	verpflichtet	sich	jedoch,	
sobald	die	Rahmenbedingungen	zur	Durchführung	 
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gewährleistet	sind	einen	neuen	Termin	zur	Durchführung	anzubieten.	Optional	ist	dem	Anbieter	möglich,	
Online-	statt	Live-Seminare	durchzuführen.	 

§	10	Widerrufsbelehrung	 

(1)	Verbraucher	haben	bei	Abschluss	eines	Fernabsatzgeschäfts	grundsätzlich	ein	gesetzliches	
Widerrufsrecht,	über	das	der	Anbieter	nach	Maßgabe	des	gesetzlichen	Musters	nachfolgend	informiert.	
Die	Ausnahmen	vom	Widerrufsrecht	sind	in	Absatz	(2a)	und	(2b)	geregelt.	In	Absatz	(3)	findet	sich	
ein	Muster-Widerrufsformular.	 

Widerrufsbelehrung	 

Widerrufsrecht	 

Sie	haben	das	Recht,	binnen	vierzehn	Tagen	ohne	Angaben	von	Gründen	diesen	Vertrag	zu	widerrufen.	
Die	Widerrufsfrist	beträgt	vierzehn	Tage	ab	dem	Tag,	an	dem	Sie	oder	ein	von	Ihnen	benannter	Dritter,	
der	nicht	Beförderer	ist,	die	Waren	in	Besitz	genommen	haben	bzw.	hat.	Um	Ihr	Widerrufsrecht	
auszuüben,	müssen	Sie	uns	der	RichFamily	Academy	AG,	vertreten	durch	die	Geschäftsführer	Adrienn	und	
A8 rpád	von	Tóth,	Erlenstrasse	70,	CH-4058	Basel,	Info@RichFa-	mily.info	mittels	einer	eindeutigen	
Erklärung	(z.B	ein	mit	der	Post	versandter	Brief	oder	E-Mail)	über	Ihren	Entschluss,	diesen	Vertrag	zu	
widerrufen,	informieren.	Sie	können	dafür	das	beige-	fügte	Muster-Widerrufsformular	verwenden,	das	
jedoch	nicht	vorgeschrieben	ist.	Zur	Wahrung	der	Widerrufsfrist	reicht	es	aus,	dass	Sie	die	Mitteilung	über	
die	Ausübung	des	Widerrufsrechts	vor	Ablauf	der	Widerrufsfrist	absenden.	 

Folgen	des	Widerrufs	 

Wenn	Sie	diesen	Vertrag	widerrufen,	haben	wir	Ihnen	alle	Zahlungen,	die	wir	von	Ihnen	erhalten	haben,	
einschließlich	der	Lieferkosten	(mit	Ausnahme	der	zusätzlichen	Kosten,	die	sich	daraus	ergeben,	dass	Sie	
eine	andere	Art	der	Lieferung	als	die	von	uns	angebotene,	günstige	Stan-	dardlieferung	gewählt	haben),	
unverzüglich	und	spätestens	binnen	vierzehn	Tagen	ab	dem	Tag	zurückzuzahlen,	an	dem	die	Mitteilung	
über	Ihren	Widerruf	dieses	Vertrages	bei	uns	einge-	gangen	ist.	Für	diese	Rückzahlung	verwenden	wir	
dasselbe	Zahlungsmittel,	das	Sie	bei	der	ur-	sprünglichen	Transaktion	eingesetzt	haben,	es	sei	denn,	mit	
Ihnen	wurde	ausdrücklich	etwas	anderes	vereinbart;	in	keinem	Fall	werden	Ihnen	wegen	dieser	
Rückzahlung	Entgelte	berech-	net.	 

Wir	können	die	Rückzahlung	verweigern,	bis	wir	die	Ware	wieder	zurückerhalten	haben	oder	bis	Sie	den	
Nachweis	erbracht	haben,	dass	Sie	die	Waren	zurückgesandt	haben,	je	nachdem,	welches	der	frühere	
Zeitpunkt	ist.	 

Sie	haben	die	Waren	unverzüglich	und	in	jedem	Fall	spätestens	binnen	vierzehn	Tagen	ab	dem	Tag,	an	
dem	Sie	uns	über	den	Widerruf	dieses	Vertrages	unterrichten,	an	uns	zurückzusenden	oder	zu	übergeben.	
Die	Frist	ist	gewahrt,	wenn	Sie	die	Waren	vor	Ablauf	der	Frist	von	vierzehn	Tagen	absenden.	 

Sie	tragen	die	unmittelbaren	Kosten	der	Rücksendung	der	Waren.	 

Sie	müssen	für	einen	etwaigen	Wertverlust	der	Waren	nur	aufkommen,	wenn	dieser	Wertverlust	auf	
einen	zur	Prüfung	der	Beschaffenheit,	Eigenschaften	und	Funktionsweise	der	Waren	nicht	notwendigen	
Umgang	mit	ihnen	zurückzuführen	ist.	 

2a)	Das	Widerrufsrecht	besteht	nicht	bei	Verträgen	zur	Lieferung	von	Ton-	oder	Videoaufnah-	men	und	
OnlineKursen.	 
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(2b)	Widerrufsrecht	des	Seminarteilnehmers:	Dem	Seminarteilnehmer	steht	kein	gesetzliches	und	kein	
individualvertragliches	Widerrufsrecht	zu.	Das	Widerrufsrecht	besteht	insbesondere	 
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nicht	bei	Verträgen	zur	Erbringung	von	Dienstleistungen	in	den	Bereichen	Beherbergung	zu	an-	deren	
Zwecken	als	zu	Wohnzwecken,	Lieferung	von	Speisen	und	Getränken	sowie	zur	Erbrin-	gung	weiterer	
Dienstleistungen	im	Zusammenhang	mit	Freizeitbetätigungen,	wenn	der	Vertrag	für	die	Erbringung	einen	
spezifischen	Termin	oder	Zeitraum	vorsieht,	§	312g	II	1	Nr.	9	BGB.	Hier-	unter	fällt	unter	anderem	die	
Bestellung	von	Eintrittskarten	für	Seminare	der	RFA.	Jede	Bestel-	lung	von	Eintrittskarten	ist	damit	bindend	
und	verpflichtet	zur	Abnahme	und	Bezahlung	der	be-	stellten	Karten	zu	dem	spezifisch	festgelegten	
Termin/Zeitraum.	 

Für	die	an	den	Verkaufsständen	des	Anbieters	an	und/oder	in	den	Seminarräumlichkeiten	er-	worbenen	
Waren	und	Seminartickets	besteht	insbesondere	kein	Widerrufsrecht,	weil	diese	Ver-	kaufsstände	
Geschäftsräume	des	Anbieters	sind.	 

(3)	Ub ber	das	Muster-Widerrufsformular	informiert	der	Anbieter	nach	der	gesetzlichen	Regelung	wie	folgt:	 

Muster-Widerrufsformular	 

(Wenn	Sie	den	Vertrag	widerrufen	wollen,	dann	füllen	Sie	bitte	dieses	Formular	aus	und	senden	Sie	es	
zurück.)	An	RichFamily	Academy	AG,	vertreten	durch	die	Geschäftsführer	Adrienn	und	A8 rpád	von	Tóth,	
Erlenstrasse	70,j	CH-4058	Basel	–	info@RichFamily.info	 

Hiermit	widerrufe(n)	ich/wir	(*)	den	von	mir/uns	(*)	abgeschlossenen	Vertrag	über	den	Kauf	der	
folgenden	Waren	(*)/	die	Erbringung	der	folgenden	Dienstleistung	(*)	 

Bestellt	am	(*)/erhalten	am	(*)	
Name	des/der	Verbraucher(s)	
Anschrift	des/der	Verbraucher(s)	
Unterschrift	des/der	Verbraucher(s)	(nur	bei	Mitteilung	auf	Papier)	Datum	 

(*)	Unzutreffendes	streichen	 

§	11	Datenschutz	 

Ihre	Daten	werden	von	der	RFA	und	seinem	Team	keinesfalls	an	Dritte	zu	deren	werblicher	Nut-	zung	
weitergegeben.	Die	RFA	verpflichtet	sich,	im	Rahmen	der	Buchung	durch	den	Kunden	und	der	
Buchungsabwicklung	die	gesetzlichen	Datenschutzbestimmungen	einzuhalten,	insbe-	sondere	das	
Bundesdatenschutzgesetz	(BDSG)	zu	beachten,	um	hinreichenden	Schutz	und	Si-	cherheit	der	
Kundendaten	zu	erreichen.	 

Der	Teilnehmer	willigt	für	alle	gegenwärtigen	und	zukünftigen	Medien	unwiderruflich	und	un-	entgeltlich	
ein,	dass	die	RFA	berechtigt	ist,	Bild-	und/oder	Tonaufnahmen	seiner	Person,	die	über	die	Wiedergabe	
einer	Veranstaltung	des	Zeitgeschehens	hinaus	gehen,	zu	erstellen,	ver-	vielfältigen,	senden	oder	senden	
zu	lassen	sowie	in	audiovisuellen	Medien	zu	nutzen.	Durch	die	Teilnahme	am	Seminar/Event	akzeptiert	
der	Teilnehmer,	dass	Teile	des	Seminars/Events	als	Vi-	deo-	und/oder	Audiobeitrag	oder	als	Fotoreihe	
durch	den	Veranstalter	aufgezeichnet	werden	können.	Der	Teilnehmer	ist	damit	einverstanden,	dass	die	
RFA	und	ihre	Vertreter	das	Recht	und	die	Erlaubnis	solcher	Aufnahmen	und	Fotos	besitzen,	auch	wenn	
diese	Aufnahmen	Namen,	Gesicht,	Stimmen,	biographische	Angaben	oder	Referenzen	der	Teilnehmer	
umfassen,	und	dass	die	RFA	diese	Videos	und	Fotos	für	Marketing,	Werbung	oder	andere	Zwecke	in	allen	
Me-	dien	oder	Formaten,	online	und/oder	offline,	jetzt	oder	später	ohne	weitere	Entschädigung,	
Genehmigungen	oder	Informationen	gegenüber	den	Teilnehmern	verwenden	kann.	Der	Teil-	nehmer	ist	
sich	bewusst	darüber	und	akzeptiert,	dass	alle	Aufnahmen	Eigentum	der	RFA	sind	 
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und	diese	alle	exklusiven	Rechte	besitzen	und	der	Teilnehmer	keine	Entschädigung	für	die	Nut-	zung	der	
Aufnahmen	oder	Fotografien,	in	denen	der	Teilnehmer	erscheint	oder	spricht,	verlangt	oder	erwartet.	Die	
RFA	besitzt	alle	Rechte	jeder	Fotografie	oder	Audio-	oder	Videoaufnahmen,	die	während	des	Seminars	
oder	jeder	anderen	Veranstaltung	von	der	RFA	gemacht	werden.	Sollte	die	RFA	der	Löschung	zustimmen,	
so	kann	sie	dem	Teilnehmer	eine	Unkostenpauschale	von	500€	pro	Löschung	für	redaktionelle	Beiträge	
und	750€	für	die	Löschung	rsp.	Ausblendung	bei	Videoaufnahmen	verlangen.	Diese	Aufwendungen	sind	
vor	der	Löschung	zu	entrichten.	 

§	12	besondere	Vertraulichkeit	 

(1).Gegenstand	der	Vertraulichkeit:	Der	Teilnehmer	bestätigt	mit	seiner	Buchung,	dass	die	Auf-	
tragnehmerin	für	den	Teilnehmer	als	Trainer,	Coach	&	Mentor	tätig	wird.	Damit	die	Auftrag-	nehmerin	
ihre	Tätigkeit	ausführen	kann,	ist	es	erforderlich,	dass	der	Teilnehmer,	oder	der	von	ihm	beauftragte	
Dritte	vertrauliche	Informationen	offenlegen	bzw.	der	Auftragnehmerin	hie-	rauf	Zugriff	geben.	 

(2).Vertrauliche	Informationen	„Vertrauliche	Informationen“	im	Sinne	dieser	Vereinbarung	sind	
personenbezogene	Daten	nach	Art.	4	DSGVO.	Sämtliche	Informationen,	Unterlagen	und	Ma-	terialien	der	
Teilnehmer	an	die	Auftragnehmerin	–	einschließlich	deren	Mitarbeitern,	gesetzli-	chen	Vertretern	und	
Gesellschaftern	(„nahestehende	Personen“)	–	die	im	Rahmen	dieser	Ver-	einbarung	direkt	oder	indirekt	
selbst	oder	durch	Dritte	zugänglich	gemacht	werden,	sowie	Schlussfolgerungen	daraus,	unterliegen	diesen	
gesetzlichen	Normen.	Das	Zugänglichmachen	kann	in	beliebiger	Form	erfolgen,	beispielsweise,	aber	nicht	
abschließend,	schriftlich,	elektro-	nisch,	mündlich	oder	durch	Möglichkeit	der	Kenntnisnahme.	Als	
vertrauliche	Informationen	im	Sinne	dieser	Vereinbarung	gelten	auch	sämtliche	Kopien	vertraulicher	
Informationen,	Notizen	oder	Protokolle	über	vertrauliche	Informationen	und	sonstige	Verkörperungen	
von	vertrauli-	chen	Informationen,	unabhängig	davon,	wer	diese	angefertigt	hat.	Vertrauliche	
Informationen	im	Sinne	dieser	Vereinbarung	sind	zudem	sämtliche	Informationen	i.S.d.	Vereinbarung,	die	
die	Auftragnehmerin	im	Rahmen	ihrer	Tätigkeit	entsprechend	nach	diesem	Vertrag	allein	oder	zu-	
sammen	mit	dem	Teilnehmer	oder	Dritten	entwickelt,	recherchiert,	erstellt	oder	sonst	erfahren	hat.	
Davon	ausgenommen	bleiben	allgemein	Ideen,	Konzepte	oder	Modelle,	die	die	Auftrag-	nehmerin	im	
Rahmen	dieses	Vertrags	entwickelt	hat.	Einen	Anspruch	auf	Zugänglichmachung	zu	den	vertraulichen	
Informationen	der	Auftraggeberin	besteht	aufgrund	dieser	Vereinbarung	nicht.	Lizenzrechte,	
Geschäftsgeheimnisse,	Know-How	oder	Schutzrechte	der	Auftraggeberin	werden	in	keinem	Fall	durch	
diese	Vereinbarung	übertragen.	 

(3).Vertraulichkeits-	und	Informationspflichten.	Die	Auftragnehmerin	verpflichtet	sich,	alle	ver-	
traulichen	Informationen	streng	vertraulich	zu	behandeln	und	alle	Datenschutzbestimmungen	zu	
gewährleisten.	 

§	13	Private	Nutzung	 

(1).Die	Teilnehmer	des	Trainings,	der	Challenge,	des	Coachings	oder	sonstige	Programme,	sind	hiermit	
einverstanden,	dass	die	Werkzeuge,	Prozesse,	Strategien,	Materialien	und	Informationen	in	unseren	
Seminaren	urheberrechtlich	und	eigentumsrechtlich	geschützt	sind!	 

(2).Jede	unerlaubte	Nutzung	oder	Weitergabe	unserer	Konzepte,	Materialien	und	geistigen	Ei-	gentums	ist	
verboten.	Die	RFA	wird	um	ihre	Rechte	zu	schützen,	rechtliche	Schritte	einleiten	und	vollen	Schadenersatz	
verlangen,	wenn	diese	Bedingungen	verletzt	werden.	 

(3.).Bei	Verletzung	des	AGBs	kann	die	RFA	eine	Konventionalstrafe	von	50.000€	geltend	ma-	chen.	
Weitergehende	Forderungen	bleiben	davon	unberührt.	 
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(4).	Links,	Passwörter,	Aufgaben,	Checklisten	und	alle	Arbeitsmaterials	dürfen	nicht	an	Dritte	gesendet	
werden.	Möchtest	du	etwas	zitieren,	dann	bedarf	es	der	schriftlichen	Zustimmung	der	Autorin.	 
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(5)	Ausser	dem	persönlichen	Zweck	(und	das	auch	nur	auf	den	Teilnehmer	selbst)	darf	das	gebuchte	
Programme	nicht	benutzt	werden.	 

§	14	Abbruch	von	Coachings/Seminaren/Lehrgängen	 

(1)	Der	Teilnehmer	zahlt	mit	der	Coaching-,	Seminar-	oder	Lehrgangs-Gebühr	für	das	jeweilig	gebuchte	
vollumfängliche	Programm.	 

(2)	Bricht	der	Teilnehmer	das	gebuchte	Seminar/Lehrgang	vorzeitig	ab,	so	hat	er	keinen	Anspruch	auf	
Rückvergütung.	 

(3)	Die	Durchführung	der	jeweilig	angebotenen	Programme	erfolgt	in	Respekt	und	Augenhöhe	sowohl	
vom	Coach,	als	auch	von	den	einzelnen	Teilnehmern.	Ist	dieser	Respekt	nicht	mehr	gewährleistet,	hat	der	
Coach/der	Trainer	die	Pflicht,	den	Teilnehmer	auf	das	Missverhalten	hin-	zuweisen.	Kann	die	Situation	
nicht	mehr	auf	das	Vertrauensniveau	aufgebaut	werden	oder	wiederholt	der	Teilnehmer	seine	
Respektlosigkeit	gegenüber	dem	Coach/Trainer,	so	ist	dieser	befugt,	ihn/sie	aus	dem	Seminar/Lehrgang	
auszuschließen	und/oder	das	Coaching	abzubre-	chen.	Erfolgt	dies,	hat	der	ausscheidende	Teilnehmer	
keine	Rückforderungsrecht	auf	die	be-	zahlte	Gebühr.	Im	Falle	einer	Ratenzahlung	ist	er/sie	dennoch	
verpflichtet,	die	gesamte	Gebühr	bis	spätestens	4	Wochen	nach	dem	Ausscheiden	zu	bezahlen.	Diese	4-
Wochen-Frist	gilt	auch,	wenn	der	Teilnehmer	(Punkt	14.2)	aus	eigenem	Willen	das	Programm	vorzeitig	
abbricht.	 

§	15	Schlussbestimmungen	 

(1)	Als	europäischer	Anbieter	für	Finanzbildung	und	Leadership	unterliegt	diese	AGB	deut-	schem	Recht.	 

(2)	Auf	Verträge	zwischen	dem	Anbieter	und	den	Kunden	findet	das	deutsche	Recht	unter	
unwiderruflichem	Ausschluss	des	UN-Kaufrechts	Anwendung.	Die	gesetzlichen	Vorschriften	zur	
Beschränkung	der	Rechtswahl	und	zur	Anwendbarkeit	zwingender	Vorschriften	insbes.	des	Staates,	in	
dem	der	Kunde	als	Verbraucher	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat,	bleiben	un-	berührt.	 

(3)	Sofern	es	sich	beim	Kunden	um	einen	Kaufmann,	eine	juristische	Person,	eine	juristische	Per-	son	des	
öffentlichen	Rechts	oder	um	ein	öffentlich-rechtliches	Sondervermögen	handelt,	ist	Gerichtsstand	für	alle	
Streitigkeiten	aus	Vertragsverhältnissen	zwischen	dem	Kunden	und	dem	Anbieter,	Frankfurt	am	
Main/Deutschland.	 

(4)	Der	Vertrag	bleibt	auch	bei	rechtlicher	Unwirksamkeit	einzelner	Punkte	in	seinen	übrigen	Teilen	
verbindlich.	Anstelle	der	unwirksamen	Punkte	treten,	soweit	vorhanden,	die	gesetzlichen	Vorschriften.	
Soweit	dies	für	eine	Vertragspartei	eine	unzumutbare	Härte	darstellen	würde,	wird	der	Vertrag	jedoch	im	
Ganzen	unwirksam.	 

(5)	Ausschließlicher	Gerichtsstand	ist	Frankfurt	am	Main/Deutschland	Stand:	Juli	2020	 

RichFamily	Academy	Ltd.	3	More	London	Riverside	
London	SE1	2RE	
United	Kingdom	 
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