Betalings- en annuleringsregeling
voor de Basisopleiding behorende bij de Opleiding Familieopstellingen & Rituelen
aangeboden door Harrie de Kruijff - Opleiding & Cursussen

Kosten en wijzen van betaling
De kosten voor de basisopleiding bedragen € 2.250,Dit bedrag is inclusief: 18 opleidingsdagen
uitgebreid lesmateriaal
stage in de seminars familieopstellingen door Harrie de Kruijff georganiseerd.

De opleidingskosten kunnen op drie manieren worden voldaan.
•
•
•

Betaling van het hele bedrag ineens.
Betaling in twee gelijke termijnen
Maandelijkse betalingen

Op het aanmeldingsformulier wordt de keuze kenbaar gemaakt.
De gespecificeerde facturen worden steeds per mail toegestuurd en worden voldaan volgens de
condities zoals op factuur vermeld.

Annulering door de student
Bij annulering tot één maand voor aanvang van de opleiding worden € 250,- annuleringskosten in
rekening gebracht.
Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de opleiding worden € 1.000,- in rekening
gebracht.
Bij terugtrekking tijdens de opleiding is het hele opleidingsbedrag verschuldigd.

Annulering door de opleiding
De aanbieder behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren wanneer 2 weken voor aanvang
minder dan 9 studenten zich hebben aangemeld.
In dat geval betaalt de aanbieder de student de tot dan toe betaalde gelden terug.
De aanbieder behoudt zich het recht voor in geval van overmacht de basisopleiding te onderbreken
of in het uiterste geval de rest van de basisopleiding te annuleren. In dat geval vindt restitutie plaats
van de niet genoten lesdagen.

Verblijfskosten Ä

Verblijfskosten
De verblijfskosten zijn conform de regelingen zoals opgesteld door het Centrum waar de
opleidingsdagen plaats vinden.
De verblijfskosten worden steeds per lesweekend voldaan en voor aanvang van elk weekend wordt
een factuur gestuurd, die voor aanvang van het betreffende weekend voldaan dient te worden.
Deze overeenkomst kan gedurende 14 dagen na ondertekening kosteloos geannuleerd worden.
Ik verklaar mij akkoord met hetgeen in deze regeling is vermeld:

Plaats
Datum
Naam student

Handtekening student:

Namens de opleiding: Harrie (E.G.M.) de Kruijff

Handtekening

Bewaar een kopie bij je eigen administratie.

Harrie de Kruijff Opleiding & Cursussen
George Marshallstraat 28
6836 KW Arnhem
026 – 327 33 75
06 – 434 808 01
info@harriedekruijff.nl
www.harriedekruijff.nl

