Contract 1e jaar
Christelijk ervaringsgericht hulpverlener
leerseizoen 22-1
Gegevens
Achternaam (indien van toepassing ook meisjesnaam vermelden):
Voorn(a)am(en):
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer (mobiel en vast):
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Met inachtneming van de voorwaarden op dit contract geeft ondergetekende zich op voor het

1e jaar Opleiding christelijk ervaringsgericht hulpverlener (22-1)
Tijd:

-8 bijeenkomsten van 6 aaneensluitende dagdelen.!
-2 keer de Eigen Wijze Dagen van 6 aaneensluitende dagdelen.

Data:

-Gedurende het eerste leerjaar in seizoen 2022-2023 (leergang 22-1) zijn de opleidingsdagen
van maandagavond t/m woensdagmiddag (B) of woensdagavond t/m vrijdagmiddag (A)
(zie website <praktisch).!
-De Eigen Wijze Dagen zijn van donderdagavond t/m zaterdagmiddag (zie website
<praktisch).

Start:

woensdag 28 september 2022 (A)
maandag 3 oktober 2022 (B)

Kosten: 1e opleidingsjaar 60 dagdelen Opleiding waarvan 12 dagdelen Eigen Wijze Dagen !
€ 5.758
-inclusief verzorging (koffie, thee, ontbijt, lunch, overnachting / exclusief diner).!
Papers die vanuit Spectrum worden verstrekt, zijn bij het cursusgeld inbegrepen.
Aanschaf van studieboeken is niet inbegrepen.
Op dit contract zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals toegevoegd aan de
bevestigingsmail.
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Betaling
De totaalfactuur ontvang je rond september 2022. De betalingstermijn is 14 dagen. Ook bestaat de
mogelijkheid van betaling in 4 termijnen. Als je het bedrag in 4 keer betaalt, verwachten wij dat je de
volgende betalingstermijnen hanteert:
Termijnbedrag van € 1.439,50
De eerste betaling (¼ deel) uiterlijk september 2022
De tweede betaling (¼ deel) uiterlijk oktober 2022
De derde betaling (¼ deel) uiterlijk januari 2023
De vierde betaling (¼ deel) uiterlijk maart 2023
Het gehele cursusbedrag, ongeacht je betalingswijze, ben je verschuldigd, ook als je ervoor kiest om
eerder met de opleiding te stoppen. Er zal ieder jaar een prijsaanpassing plaatsvinden.
Nalatigheid
Vanaf het tijdstip dat de betaling moet zijn gedaan, is aan Spectrum een rentevergoeding verschuldigd
van 1,5% per maand. Als Spectrum ertoe over gaat een aanmaning te sturen (8 weken na het
verstrijken van de betalingstermijn), wordt het totaalbedrag van de factuur verhoogd met de
wettelijke aanmaningskosten. Alle, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten voor Spectrum,
verbonden aan de invordering van de aan haar verschuldigde bedragen, komen ten laste van
ondergetekende.
Reserveren
Je kunt een plaats voor het 1e jaar van de opleiding reserveren door ons dit contract ingevuld
en ondertekend, terug te sturen (per mail of post). Je schrijft je in voor het eerste jaar van de
4-jarige Opleiding christelijk ervaringsgericht hulpverlener en christelijk ervaringsgericht
therapeut. Dit contract dient uiterlijk op 1 september bij ons binnen te zijn. Per e-mail krijg je
dan een bevestiging van inschrijving van ons. Reserveren gaat op volgorde van binnenkomst.
Mocht de groep al vol zijn, krijg je daarvan per omgaande bericht.
Annuleren
Na inschrijving heb je een bedenktermijn van 14 werkdagen. Bij latere afzegging blijf je de
totale kosten verschuldigd. Een afzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren, per mail met
ontvangstbevestiging. Bij gebrek aan voldoende aanmeldingen kan het opleidingsjaar door
Spectrum geannuleerd worden. Je zult hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.
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Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de tarieven, andere voorwaarden en
begripsbepalingen, zoals nader omschreven in dit contract dat deel uitmaakt van deze overeenkomst,
en verlangt geen nadere omschrijving.
Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van de opleiding
(zie website bij <opleidingen <algemene informatie).
Ik heb kennisgenomen van de aanwezigheid van het privacy statement en de klachtenregeling
binnen Spectrum en weet dat deze zijn opgenomen in de footer van de website:
www.spectrum13.nl.
Ik geef toestemming voor het bewaren van die persoonsgegevens die in het kader van mijn
opleiding bewaard dienen te worden, zoals opgetekend in het privacy statement dat binnen
Spectrum van kracht is.

Ik blijf graag op de hoogte van het aanbod en de activiteiten binnen Spectrum.
Ik geef toestemming om:
Mij mailingen te sturen met actueel aanbod en/of nieuwe ontwikkelingen binnen
Spectrum.
Mijn mailadres te gebruiken om mij ca 4 x per jaar de nieuwsbrief van Spectrum toe te
sturen.
Voor akkoord:

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Dit contract ondertekend mailen aan info@spectrum13.nl
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