
Ensō – Zen Circle    Zensesshins stilteretraites – algemene informatie  
 
 
 

Deelname, betaling en annulering 
Enige keren per jaar organiseert Ensō – Zen Circle o.l.v. Sensei Ben Claessens Zen sesshins 
(stilteretraites). De locatie is de Hooischuur van de St. Willibrordsabdij in Doetinchem. Sensei 
begeleidde daar tussen 2005 en 2021 jaarlijks 4 tot 5 retraites in het programma van de 
abdij. Per 2021 organiseert hij er zelf retraites.  
 
Data 
De data staan op de website van Ensō – Zen Circle.    
 
Kosten voor deelname 
De kosten voor deelname aan een Zen sesshin is € 355,00 – dit is inclusief de maaltijden, koffie en 
thee, een verplicht af te nemen lakenpakket van € 12,50 en € 1,- toeristenbelasting p.p.p.n. 
 
Er is plaats voor min. 10 - max. 12 deelnemers. Kosten pp: € 355,00 all-in.  
 
Aanmeldtermijn  
Meld je tijdig aan, uiterlijk 9 weken voor de retraitedatum. 
 
Bijdrage bij deelname 
Direct na de bevestiging door Enso Zen Circle van uw aanmelding, betaalt u een borgsom van € 75,00 
per deelname. Bij feitelijke deelname wordt deze borgsom onderdeel van de totale bijdrage.  
 
Uiterlijk negen weken vóór aanvang van de sessie kunt u de gehele bijdrage (het totaalbedrag minus 
de borgsom) overmaken naar het rekeningnummer van de organisatie:  
NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. Ben Claessens o.v.v. naam, woonplaats en de naam van de 
betreffende sessie (voorjaar of najaar plus jaartal). 
 
Aanmelding via de website 
U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website zenmeditation.eu met naam, 
woonplaats, en een telefoonnummer dat in geval van een calamiteit gebeld kan worden en de 
datum(s) van de zenretraite(s) waaraan je deel wilt nemen.  
Is er een plaats beschikbaar, dan ontvang je hiervan een bevestiging van deelname. Is er geen plaats 
beschikbaar, dan komt je aanmelding op een reservelijst van de gevraagde sessie. Als er een plaats 
vrij komt, ontvang je hiervan bericht in afwachting van een reactie. 
 
Annulering(stermijn) 
Annulering gebeurt door een e-mail naar de organisatie te sturen. In uw mail staan de datum(s) van 
de sessie(s) waarvoor u uw deelname wilt annuleren. U ontvangt hiervan omgaand een bevestiging.  

Bij annulering tot negen weken vóór aanvang van de sessie ontvangt u uw bijdrage, 
verminderd met € 50,00 administratiekosten, terug.  

Bij annulering, vanaf negen weken vóór tot aan de aanvang van de sessie vervalt de bijdrage 
aan de organisatie, tenzij de als gevolg van uw annulering beschikbaar gekomen plaats door een 
nieuwe deelnemer kan worden ingenomen. Wordt de betreffende plaats inderdaad ingenomen dan 
ontvangt u het totaal betaalde deelnamebedrag, verminderd met € 50,00 administratiekosten, terug.  

Een btw-factuur voor de deelnamekosten is mogelijk. Facturen worden na afloop van de 
sessie toegestuurd.  
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https://www.zenmeditation.eu/cursussen-workshops/#zenweekenden-abdij-doetichem
https://www.zenmeditation.eu/contact/

