Algemene Voorwaarden OTT

Opleiding Transpersoonlijke Therapie
versie 2017
De afspraken die we met je maken staan omschreven in onze algemene voorwaarden.
Spectrum verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle 4 leerjaren van haar
Opleiding Transpersoonlijke Therapie waarvoor deelnemers zich individueel bij Spectrum kunnen
inschrijven. Wanneer je het contract voor de Opleiding Transpersoonlijke Therapie ondertekent, ga je
ook akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriFelijk zijn overeengekomen. Als
zich tussen Spectrum en de deelnemer een situaGe voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situaGe te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
Vooropleidingseisen
We stellen geen vooropleidingseisen. Kijk op de website bij ‘Opleiding: toelaGng en aanloop’ voor
meer informaGe.
Overgang naar volgend leerjaar
Voor elk leerjaar geldt dat toelaGng niet vanzelfsprekend is. Aan het eind van ieder jaar wordt
beoordeeld of doorstroming naar het volgende leerjaar toegestaan zal worden. Bij normale vordering
van het leerproces zal dit meestal het geval zijn. Bij aarzeling kan doorstroming voorwaardelijk
worden toegestaan of worden geweigerd. De beslissingen worden steeds genomen in open overleg
met de student.
Aanmelding en reservering
Je kunt een plaats voor het betreﬀende jaar van de Opleiding reserveren door het betreﬀende
contract Opleiding Transpersoonlijke Therapie ingevuld en ondertekend, terug te sturen aan:
Spectrum Opleiding TT, Nieuweweg 87, 8051 EC HaVem.

Voor inschrijving in de Opleiding Transpersoonlijke Therapie zijn er 3 contracten:
- voor het 1e leerjaar een contract
- voor het 2e leerjaar een contract
- voor het 3e & 4e leerjaar (beroepsfase) samen één contract
Op elk contract staat het aantal bijeenkomsten, dagdelen en opleidingsperiode vermeld alsmede
welke zaken niet in de opleidingskosten zijn meegenomen.
Inschrijvingen/reserveringen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Per e-mail ontvang je binnen 5 werkdagen een bevesGging van je inschrijving of bericht dat de groep
al vol is. Wanneer het contract Gjdens een vakanGeperiode van Spectrum binnenkomt, gaan die 5
dagen in op de eerste werkdag na de vakanGe.
Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvang je bericht over doorgang van de opleiding
met nadere informaGe (indien van toepassing). Deze bevesGging vindt plaats onder de opschortende
voorwaarde van doorgang van de opleiding en het voldoen aan eventuele toelaGngseisen.
Deelname annuleren
Na het insturen van het contract heb je 14 dagen de Gjd om het contract zonder opgaaf van reden te
ontbinden, tenzij de opleiding voor de aﬂoop van die termijn reeds is begonnen, in dat geval ben je
de volledige opleidingskosten verschuldigd. Het contract ontbinden (je deelname aan de opleiding
annuleren) dient alGjd schriFelijk per aangetekende brief te gebeuren. Als annuleringsdatum, geldt
de datum van het poststempel.
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Opleidingskosten
Op de website en op het contract staan de opleidingskosten (actueel) vermeldt. Er zal ieder jaar een
prijsaanpassing (circa 2%) plaatsvinden. Ingevolge de inschrijving in het CRKBO-register is Spectrum
(Opleiding Transpersoonlijke Therapie) een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTWrichtlijn. Dit houdt in dat de opleiding is vrijgesteld van BTW.
De factuur voor de opleidingskosten wordt naar het op het contract vermelde adres gestuurd. We
houden je verantwoordelijk voor Gjdige betaling van de factuur. Op de factuur staat de betaaltermijn
vermeldt.
Betaling in termijnen
Betaling in 4 termijnen is mogelijk:
De eerste betaling (¼ deel) moet voldaan worden uiterlijk 1 maand vóór aanvang van het leerjaar.
De tweede betaling (¼ deel) moet voldaan worden voor de 1e dag van de 2e maand van de opleiding.
De derde betaling (¼ deel) moet voldaan worden voor de 1e dag van de 5e maand van de opleiding.
De vierde betaling (¼ deel) moet voldaan worden voor 1e dag van de 7e maand van de opleiding.
Het volledige cursusbedrag, ongeacht je betalingswijze, ben je verschuldigd, ook als je ervoor kiest
om tussenGjds met de opleiding te stoppen.
Nala;gheid
Vanaf het GjdsGp dat de betaling moet zijn gedaan is aan Spectrum een rentevergoeding verschuldigd
van 1,5 % per maand. Als Spectrum ertoe over gaat om een aanmaning te sturen (acht weken na het
verstrijken van de betalingstermijn), wordt het totaalbedrag van de factuur verhoogd met € 17,50
aanmaningskosten. Alle zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten voor Spectrum, verbonden
aan de invordering van de aan haar verschuldigde bedragen, komen ten laste van de ondergetekende
van het opleidingscontract.
Overmacht
Spectrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichGng jegens de student(en) indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Spectrum geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Spectrum niet in staat is haar verplichGngen
na te komen. Spectrum kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichGngen uit
de overeenkomst opschorten.
Bij uitval van één van de opleiders door overmacht zal Spectrum zich inspannen om per direct
adequate vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Spectrum zo spoedig
mogelijk met (een) alternaGeve opleidingsdatum/data komen.
Auteursrecht
Het auteursrecht op het door Spectrum uitgegeven cursusmateriaal, dat overhandigd wordt in de
Opleiding Transpersoonlijke Therapie, berust bij Spectrum, tenzij een andere auteursrechthebbende
op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriFelijke toestemming van Spectrum/de
auteurs, mogen door deelnemers aan de opleiding geen gegevens uit gedeelten en/of uiVreksels of
enig cursusmateriaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.
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Intellectueel eigendomsrecht
Spectrum behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Spectrum heeF het recht door het verzorgen
van de opleiding de aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informaGe van de deelnemers ter kennis van derden
wordt gebracht.
Geheimhouding
Spectrum betracht geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informaGe die voorafgaande,
Gjdens en/of na de opleiding wordt verkregen.
Persoonsgegevens
De op het contract ingevulde gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de
opleidingsadministraGe. En voor informaGeverstrekking (per e-mail) van de overige acGviteiten van
Spectrum. Persoonsgegevens en opleidingsresultaten worden niet aan derden verstrekt, zonder
toestemming van de persoon in kwesGe.
We verstrekken zonder jouw toestemming geen van je gegevens aan derden.
Aanvullende begeleiding
Indien gewenst is het mogelijk om naast de opleiding extra begeleiding te krijgen van de opleiders.
Voor deze begeleiding wordt het geldende tarief voor Supervisie in rekening gebracht.
Klachtenregeling
Voor de Opleiding Transpersoonlijke Therapie bij Spectrum is een eigen klachtenregeling van kracht.
Zie hiervoor op de website: klachtenregeling. Daar vind je alle informaGe ingeval je een klacht hebt
over de opleiding.
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