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

Na de basisopleiding worden 6 verdiepingsmodules en een supervisiemodule aangeboden. Om voor het
diploma in aanmerking te komen dient de student zowel aan 4 van deze 6 modules als aan de
supervisiemodule deelgenomen te hebben.
Kosten en wijze van betaling
De kosten voor de verdiepingsmodules bedragen € 95,- per dag.
De kosten voor deelname aan de supervisie bedragen eenmalig € 95,Genoemde bedragen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief verblijfskosten.
Facturen worden steeds per mail toegestuurd en betaling geschiedt volgens de condities zoals op factuur
vermeld.
Annulering door de student
Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van een module worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij annulering tot één week voor aanvang van een module wordt de helft van het bedrag in rekening
gebracht, respectievelijk gerestitueerd.
Bij annulering binnen één week voor aanvang van een module wordt het hele bedrag in rekening
gebracht, respectievelijk vindt er geen restitutie plaats.
Annulering door de opleiding
De aanbieder behoudt zich het recht voor een module te annuleren wanneer 1 week voor aanvang
minder dan 8 studenten zich hebben aangemeld.
In dat geval betaalt de aanbieder de student het tot dan toe betaalde bedrag terug.
Verblijfskosten
De verblijfskosten zijn conform de regelingen zoals opgesteld door het Centrum waar de
verdiepingsmodules en de supervisie plaats vinden.
De verblijfskosten worden steeds per module voldaan en voor aanvang van elke module wordt een
factuur gestuurd, die voor aanvang van deze leseenheid voldaan dient te worden.
Ik verklaar mij akkoord met hetgeen in deze regeling is vermeld:
Plaats,

Datum

Naam student

Handtekening

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

Handtekening
Bewaar een kopie van deze regeling
bij je eigen administratie.
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