Inschrijfformulier HBO-opleiding Neuro-Balance Trainer
Persoonlijke gegevens
Achternaam:

Voornaam:

Overige voornamen:

Roepnaam:

Geslacht:

□ man

□ vrouw

BSN-Nummer:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat:

Huisnummer:

Postcode en woonplaats:

KVK-Nummer:

Tel.nr. (thuis):

E-mail:

Tel.nr. (werk):

Mobiel tel.nr.:

Bedrijfsgegevens
Invullen indien u de factuur op naam van uw bedrijf of werkgever wilt ontvangen.
Bedrijfsnaam:
Straat:

Huisnummer:

Postcode en woonplaats:
Contactpersoon Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:
Geslacht:

□ man

□ vrouw

KVK-Nummer:

Tel.nr.:

E-mail (factuur):

Schrijft zich in voor de HBO-opleiding Neuro-Balance Trainer

o
o

Neuro-Balance Trainer
Inschrijfgeld

Plaats:

Periode

Cursusgeld

Nader te bepalen

€ 1995,€ 100,-

Datum:

Handtekening cursist:

Stuur uw inschrijfformulier per e-mail, post naar onderstaand adres. Neuro-Biofeedback.nl
stuurt u een bevestiging van inschrijving.
Neuro-Biofeedback.nl
Korenberg 60 4614 GW Bergen op Zoom Telefoon: 0164-857719
email info@neuro-biofeedback.nl website: www.neuro-biofeedback.nl
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Algemene voorwaarden opleiding
Artikel 1 Definities
Inschrijving: Een door de klant ingestuurde inschrijving en door Neuro-Biofeedback.nl bevestigde
aanmelding voor deelname aan een opleiding of cursus waarmee sprake is van een
studieovereenkomst tussen klant die de opleiding afneemt en Neuro-Biofeedback.nl die de opleiding
verzorgd;
Opleiding: Een door Neuro-Biofeedback verzorgde opleiding, training, cursus of workshop;
Opleidingsmateriaal: Leerstof, readers, e-books en artikelen ten behoeve van het volgen van de
opleiding;
Klant: Een particulier of bedrijf die een of meerdere opleidingen afneemt bij Neuro-Biofeedback.nl;
Aanmelddatum: De datum dat de klant zich heeft ingeschreven voor de opleiding;
Aanvangsdatum: De datum van aanvang opleiding. Dat is de eerste datum waarop de opleiding start;
Studieduur: De duur die vermeld is in de informatie van de opleiding;
Arikel 2 De studieovereenkomst
De studieovereenkomst is een overeenkomst tussen de klant en Neuro-Biofeedback.nl. De
studieovereenkomst komt tot stand door inschrijving van de klant middels een inschrijfformulier en de
bevestiging van aanmelding door Neuro-Biofeedback.nl. De bevestiging vindt direct na inschrijving per
e-mail en per post plaats. Bij inschrijving verbindt de klant zich aan Neuro-Biofeedback.nl voor de
totale duur van de gehele opleiding. Neuro-Biofeedback.nl gaat ervan dat de klant actief aan de
opleiding zal deelnemen. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor de klant zich heeft
ingeschreven inclusief het lesmateriaal en de planning van de lesdagen, toetsen, scripties en
examens. Neuro-Biofeedback zorgt voor een goede planning van de lesdagen en een hoogwaardige
opleiding door gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en faciliteiten. Heldere en
specifieke informatie is te vinden in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER).
Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst bekend gemaakt door
Neuro-Biofeedback.nl aan de klant. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle
overeenkomsten die tussen Neuro-Biofeedback.nl en klant gesloten worden.
Artikel 3 Toelatingseisen
Toelatingseisen staan vermeld op de website en in de studiegids. Om toe gelaten te worden tot de
opleiding moet de klant voldoen aan deze eisen. De klant dient de vooropleiding aan te geven op het
inschrijfformulier en dient indien nodig een kopie van het behaalde diploma te overleggen. Om de
opleiding te kunnen doorlopen dient de klant te beschikken over een laptop met internettoegang. De
laptop moet voldoen aan door Neuro-Biofeedback.nl bepaalde specificaties. De specificaties zijn
opvraagbaar en inzichtelijk op de website van Neuro-Biofeedback.nl. Voor het volgen van online
webinars, intervisie (via internet) heeft de klant de beschikking over een laptop of computer met
internettoegang. Aanvullende gegevens; Bij inschrijving verplicht de klant zich tot het leveren van een
aantal vereiste aanvullende gegevens.
a. Persoonsgebonden nummer (BSN-nummer).
b. Een getekende onderwijsovereenkomst.
c. Nummer van de Kamer Van Koophandel.
Na ontvangst van deze gegevens genoemd in artikel 3 punt a., b. en c. zal de onderwijsovereenkomst
naar de klant worden gestuurd. Deze gegevens moeten binnen 14 dagen na aanmelddatum
ondertekend in bezit zijn van Neuro-Biofeedback.nl.
Artikel 4 Prijs en betaling
De kosten van de opleiding, betalingswijze, betalingsmogelijkheden, inschrijfgeld en eventuele extra
kosten zijn vermeld in de opleidingsinformatie. De klant blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor
nakoming van de betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien de klant bij
inschrijving heeft aangegeven dat de werkgever de betaling op zich heeft genomen.
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De klant is van rechtswegen in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is
vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en het verschuldigde bedrag niet
volledig is betaald. Neuro-Biofeedback.nl stuurt na de geldende betalingstermijn de klant een
betalingsherinnering, waarna de klant binnen in de betalingsherinnering gestelde termijn de kans krijgt
om alsnog te voldoen aan de betaling. Als de klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde
vergoeding niet heeft betaald, kan Neuro-Biofeedback bij de klant de wettelijke rente in rekening
brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
Eventuele buitenrechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant.
Artikel 5 Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht voor de particuliere klant (consument) houdt in dat de klant een overeenkomst
die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave
van redenen kunt annuleren.
De particuliere klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of email een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
Artikel 6 Geschillen
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Neuro-Biofeedback.nl beschikt over een klachtenreglement om het geschil aanhangig te maken.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Neuro-Biofeedback.nl is beperkt tot maximaal het door de klant betaalde
lesgeld. Neuro-Biofeedback.nl behoud zich het recht voor de klant in bijzondere omstandigheden te
weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm,
agressief of gewelddadige gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen worden
geschorst van de opleiding. Neuro-Biofeedback.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor
eventueel via Neuro-Biofeedback.nl bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires. Al
het Neuro-Biofeedback.nl opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of
verband houdend met de opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door NeuroBiofeedback.nl ontwikkeld en/of samengesteld. Neuro-Biofeedback.nl is evenwel op geen enkele wijze
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in
het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de
opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NeuroBiofeedback.nl. Neuro-Biofeedback.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de
klant na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.
Artikel 8 Privacy/ Wet Bescherming Persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de door de klant verstrekte
gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten)administratie. NeuroBiofeedback.nl zal uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over de opleidingen van
Neuro-Biofeedback.nl of daaraan gerelateerde informatie. Neuro-Biofeedback.nl verkoopt geen
persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan
kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan Neuro-Biofeedback.nl laten weten.
Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op door de Neuro-Biofeedback.nl geproduceerd studiemateriaal
blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de
Neuro-Biofeedback.nl. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving van
Neuro-Biofeedback.nl anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen
of afstaan daarvan aan derden. Het voor onze klanten niet toegestaan om tijdens de trainingen beelden geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie.
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Artikel 10 Wijziging voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de algemene voorwaarden door NeuroBiofeedback.nl worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste twee weken voor ingangsdatum
bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van NeuroBiofeedback.nl.
Artikel 11 Literatuur
De verplichte en aanbevolen literatuur dient u zelf aan te schaffen. De overige literatuur wordt digitaal
aangeleverd. De readers wordt de eerste bijeenkomst per module uitgedeeld en blijft uw eigendom.
Op het lesmateriaal gelden wel de intellectuele eigendomsrechten genoemd in artikel 9.
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