ALGEMENE VOORWAARDEN SRN
Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van je studie
Door je in te schrijven voor de praktijkopleiding Reïncarnatie-en regressietherapie ga je met ons een
overeenkomst aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat je precies weet wat jij van
ons en wij van jou mogen verwachten. Die afspraken hebben we voor je op een rijtje gezet. Door je in te
schrijven, verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden.
1. Lesgeld en soepele betalingsmogelijkheden
Voor het lesgeld dat je betaalt krijg je lesweekenden, de syllabi, praktijk supervisies, schriftelijke en
mondelinge examens en ( in het tweede jaar ) de procesdagen. Onderdelen die je in moet halen of die
door jou te laat worden afgezegd vallen buiten dit lesgeld en dienen extra betaald te worden. Ook de
studieboeken vallen buiten het lesgeld en dienen extra te worden aangeschaft. Indien je – wegens
bijzondere omstandigheden - bepaalde onderdelen van de studie vooruit wilt schuiven naar een volgend
jaar dan zullen de financiële consequenties hiervan per geval worden bekeken. Het verzuim van de
lessen, praktijk supervisies, examens en/of deelname aan de procesdagen geeft geen recht op
gedeeltelijk of gehele terugbetaling van het lesgeld. Je kunt het lesgeld op verschillende manieren
betalen:
Betaling ineens met korting
Je ontvangt korting op het lesgeld vanwege de besparing van administratiekosten. Je dient dan het
volledige bedrag zelf te storten voor 1 januari van dat lesjaar. Als je de introductiedag van januari hebt
bijgewoond dan geldt dat je uiterlijk een week na het bijwonen van deze dag het lesgeld gestort dient te
hebben.
Automatische termijnbetaling
Bij inschrijving vermeld je je bankrekeningnummer, waarna in twee termijnen het termijnbedrag van je
rekening wordt afgeschreven via een automatisch incasso. Vanzelfsprekend houden de betalingen
automatisch op als je de tweede termijn hebt voldaan.
Bij niet tijdige betaling van het lesgeld is de SRN gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te
ontbinden en een vergoeding van het reeds door de SRN gepresteerde en eventuele schade in rekening
te brengen. De SRN kan in ieder geval – na aanmaning tot betaling – de inschrijving van jou als student
met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning beëindigen.
2. Annulering, tussentijdse beëindiging en uitval
Door je in te schrijven voor de opleiding schrijf je je in voor het eerste jaar van de opleiding, met een
stilzwijgende verlenging voor het tweede jaar van de opleiding. Mocht je echter, door bepaalde
omstandigheden, je studie na het eerste jaar niet meer willen vervolgen, dan dien jij zelf je studie op te
zeggen voor aanvang van het tweede jaar. Deze opzegging dien je schriftelijk per brief of per email te
doen, gericht aan Bureau SRN ( Mandenmakerstraat 13,2865XS Ammerstol, email:
bureau@srn-opleiding.nl) en dient door het Bureau SRN ontvangen te zijn niet later dan 15 december.
Eerst na bevestiging van ontvangst van je brief of email door het Bureau SRN is de opzegging definitief.
Ook annulering van de inschrijving dient te geschieden d.m.v. een brief of email gericht aan het Bureau
SRN en is eerst definitief na bevestiging door bureau SRN. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van
de eerste opleidingsdag wordt 50,- euro in rekening gebracht. Eventueel betaald lesgeld zal worden

terugbetaald, minus de 50,- . Bij annulering binnen 30 tot 15 dagen voor de eerste opleidingsdag wordt
500,- euro in rekening gebracht. Eventueel betaald lesgeld zal worden terugbetaald, minus de 500,-. Bij
annulering binnen 14 dagen voor de eerste opleidingsdag is het volledige lesgeld verschuldigd en zal de
SRN geen lesgeld terugbetalen. Bij tussentijds beëindigen van deelname aan de opleiding door jou blijf je
het gehele lesgeld voor het lopende studiejaar verschuldigd. Eventuele restitutie is alleen mogelijk
wanneer de beëindiging het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander zal ter beoordeling
zijn van de SRN. Eventuele restitutie van een gedeelte van het cursusgeld (in geval van ziekte of
calamiteit) zal in ieder geval niet meer bedragen dan 50% van de totale studiekosten.
Uiteraard kunnen zich ook aan de zijde van de SRN onverwachte gebeurtenissen voordoen waardoor de
SRN genoodzaakt is de inschrijving te annuleren dan wel de opleiding tussentijds te beëindigen. Te
denken valt dan bijvoorbeeld aan te weinig inschrijvingen (uitsluitend door ons te bepalen) of langdurige
ziekte van de docenten of problemen met de huur van lesruimte etc. Hoewel dit zich nog nimmer heeft
voorgedaan sinds de oprichting van de SRN behouden wij hier uitdrukkelijk het recht voor. In dat geval
zullen de lesgelden worden geretourneerd in evenredigheid tot de nog niet genoten lessen, praktijk
supervisies, procesdagen en examens. De SRN zal de studenten hier zo spoedig mogelijk over
informeren. In geen geval zal de SRN aansprakelijk zijn voor eventuele hierdoor ontstane
(gevolg)schade. Bij ziekte of verhindering van een docent zal de SRN er alles aan doen om voor goede
vervanging te zorgen. Indien dit onverhoopt niet mogelijk blijkt te zijn dan zal de SRN de studenten
hiervan z.s.m. op de hoogte stellen. De bijeenkomst wordt dan opnieuw ingepland.
3. Inschrijving weigeren of tussentijds beëindigen i.v.m. ongeschiktheid (Iudicium abeundi)
De SRN kan in bijzondere gevallen – na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen – de
inschrijving van een student voor de opleiding beëindigen dan wel weigeren, als die student door zijn
gedragingen of uitingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep
waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, namelijk reïncarnatie- en regressietherapeut. Dit
zal niet leiden tot het niet verschuldigd zijn van respectievelijk restitutie van lesgelden in het geval er al
lessen zijn gevolgd door de student.
4. Gebruik van het lesmateriaal en opnames
De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij de SRN. Gebruik van
lesmateriaal anders dan voor je eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan
daarvan aan derden. Tijdens de lessen, praktijk supervisies, praktijkexamens, leertherapie en de
procesdagen is het niet toegestaan audio opnames te maken tenzij hiertoe door alle betrokken partijen
uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven. Ook na het geven van toestemming kan door een betrokken
partij deze toestemming worden ingetrokken waarna de audio opname dient te worden gewist.
5. Aansprakelijkheid
De SRN is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan
aan eigendom van de student. De SRN is niet aansprakelijk voor kosten van welke aard dan ook, indien (
een deel van) de lessen of andere studieonderdelen geannuleerd dient te worden. De eventuele
aansprakelijkheid van de SRN en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door
de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de SRN beperkt tot een maximum van 250
euro. Indirecte schade en/of gevolgschade worden in geen geval vergoed. De in de voorwaarden
opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet,

grove onachtzaamheid van de SRN en van de personen die namens haar optreden, zoals docenten en
supervisors.
6. De Wet Bescherming Persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we je te kennen dat alle door jou
verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen intern worden
gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het
uitvoeren van studentbegeleiding en het toesturen van informatie over de opleiding of daaraan
gerelateerde informatie. De SRN verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Je beschikt uiteraard
over het recht van toegang tot en verbetering van je gegevens. Het document m.b.t. ons intern privacy
beleid kan bij Bureau SRN worden opgevraagd. Zie ook de privacyverklaring op onze website.
7. We doen er alles aan om fouten te voorkomen
Mocht je desondanks klachten hebben, meld deze dan schriftelijk of per email binnen één maand nadat
de klacht is ontstaan bij je toegewezen mentor. Komen jullie niet tot een bevredigende oplossing dan
heb je de mogelijkheid om, binnen een maand na afhandeling van je klacht door de mentor, deze
schriftelijk voor te leggen aan de voorzitter van onze onafhankelijke klachtencommissie: Mr. Martha
Rijkmans, prinses Irenelaan 4, 2273 DD Voorburg. De klachtencommissie zal je klacht beoordelen en
eventueel bemiddelen bij een oplossing tussen jou en de SRN.

