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Landgoed de Leonardushoeve 
Een plek waar bezieling centraal staat 
 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN mei 2022 

 
 

I. Opleiding VITT en cursusaanbod Leonardushoeve 
 

1. De aanmelding als cursist vindt plaats door middel van invulling en persoonlijke ondertekening 
van een door de Leonardushoeve opgesteld inschrijfformulier. 

2. Iedereen die module 1 (Energieweek, traject Werken met en in groepen of Realisatie Trainings 
Traject) op de Leonardushoeve heeft gevolgd kan zich opgeven voor de opleiding VITT-therapeut. 
Omdat de aard van de opleiding met zich meebrengt dat de deelnemers aan bepaalde condities 
moeten voldoen, behoudt de cursusleiding zich het recht voor om een kandidaat niet aan te 
nemen. Na binnenkomst van de aanmelding heeft de cursist een termijn van 14 dagen bedenktijd. 

3. Het verstrekken van onjuiste informatie door de aspirant cursist m.b.t. hem/haarzelf of zijn/haar 
omstandigheden kan leiden tot uitsluiting van de opleiding zonder restitutie van de studiekosten, 
zulks ter beoordeling van de cursusleiding. 

4. Door toelating van de cursist verplicht de Leonardushoeve zich tot het verzorgen van de opleiding 
zoals vermeld op de website. 

5. De inhoud van de opleiding wordt door de Leonardushoeve vastgesteld. 
6. Rooster en indeling van het opleidingsprogramma kunnen worden gewijzigd. Tevens kunnen 

wijzigingen worden aangebracht in opzet en inhoud van de opleiding. De Leonardushoeve is er 
aan gehouden vragen van cursisten van administratieve of inhoudelijke aard binnen een termijn 
van 7 dagen te beantwoorden. 

7. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is niet toegestaan. Het auteurs- en 
eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij de 
Leonardushoeve of andere in het lesmateriaal vermelde rechthebbende. 

8. Over toelating tot een volgend cursusjaar beslist de cursusleiding. Deze is gerechtigd de overgang 
te weigeren. 

9. De kosten voor de opleiding dienen per studiejaar betaald te worden. 
10. Door toelating als cursist verplicht de cursist zich vanaf aanvang van de opleiding tot betaling van 

de volledige studiekosten betreffende dat studiejaar aan de Leonardushoeve te Belfeld. 
11. De betalingen vinden plaats conform de gemaakte afspraken op het door de cursist ondertekende 

inschrijfformulier. 
12. Annulering van de aanmelding of tussentijdse beëindiging geschiedt per brief/e-mail. 
13. Voor tussentijdse beëindiging van de leergang geldt de volgende regeling. Als de beëindiging 

geschiedt op advies van de cursusleiding wordt er restitutie of ontheffing verleend van de nog 
komende betaaltermijnen. Geschiedt de beëindiging op eigen initiatief, dan blijven de financiële 
verplichtingen voor dat cursusjaar gehandhaafd. In het geval er een of meerdere weekenden 
gemist worden, vindt er geen restitutie plaats van cursus- of verblijfskosten. Indien er sprake is 
van restitutie van cursusgelden is de Leonardushoeve eraan gehouden deze binnen twee weken 
te doen plaatsvinden. 

14. De Leonardushoeve is niet aansprakelijk voor schade of geleden verlies van eigendommen van 
cursisten, docenten of derden. 



Algemene voorwaarden Landgoed de Leonardushoeve 20 mei 2022  2 

15. De Leonardushoeve acht iedere student zelf verantwoordelijk voor eigen veiligheid en welzijn en 
aanvaardt dan ook geen aanspraken op vergoeding van schade welke mogelijkerwijze ontstaan 
zou zijn door of vanwege het volgen van haar opleiding. 

16. De Leonardushoeve behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, 
overlijden, stakingen, tenietgaan cursuslocatie e.d. de aanvangstijd of datum van de activiteiten 
te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen. 

17. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gegevens van 
cursisten vertrouwelijk behandeld en mogen deze niet zonder toestemming van de 
desbetreffende student ter inzage worden gegeven. 

18. Door inschrijving wordt de cursist verondersteld kennis te hebben genomen van de algemene 
voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 

19. Voor gevallen waarbij in deze algemene voorwaarden niet is voorzien, beslist de Leonardushoeve. 
20. Indien er sprake is van een klacht kan de cursist het klachtenreglement opvragen bij de 

cursusleiding en aan de hand van de in dit reglement opgenomen bepaling zijn klacht indienen.  
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II. Verhuur 

Algemeen 

Landgoed de Leonardushoeve, een voormalige kloosterboerderij, is een mooie, ruime en rustige 
locatie voor retraites, cursussen en workshops. De sfeer en het energieklimaat zorgen ervoor dat 
mensen gemakkelijk contact maken met de rust en stilte in zichzelf. 

Op Landgoed de Leonardushoeve staat bewust leven centraal en daarom is de hoeve een uitgelezen 
plek voor groepen die bezig zijn met bewustzijnsontwikkeling, yoga en/of persoonlijke groei. Het is 
geen hotel en er zijn dus ook geen hotelfaciliteiten. Verbinding en respect zijn de kernwaarden van 
waaruit gewerkt wordt en wat ook van de gasten verwacht wordt. 

Er wordt vegetarisch gekookt en we eten tussen de middag de warme maaltijd. We bereiden gezond 
en smakelijk eten dat met zorg en aandacht wordt bereid en afgestemd is op het seizoen. Op het 
terrein en in de gebouwen wordt niet gerookt en er wordt geen alcohol geschonken.  

Bij verhuur aan externe partijen is voor de Leonardushoeve het bewaken en zorgen voor het 
energieklimaat belangrijker dan het commerciële aspect. Telkens weer blijkt dat als het klopt in de 
energie, als het past over en weer, dat het dan ook stroomt in het verdere contact. Vandaar dat er 
altijd eerst een persoonlijke kennismaking is, waarbij de huurder zelf kan ervaren en sfeer kan proeven 
en de verhuurder kan kijken of de groep en de activiteiten ook passend zijn bij de plek en het 
energieklimaat. Als de groepsleiding hier vanuit een intrinsieke motivatie graag wil zijn, dan volgt de 
groep meestal van zelf. 

 

Voeding en verzorging 

Aandacht en voeding zijn belangrijk voor lichaam en geest. Een maaltijd moet dan ook een feest voor 
de zintuigen zijn: het moet er lekker uitzien, goed ruiken en natuurlijk heerlijk smaken. We eten 
vegetarisch en laten ons inspireren door de wereldkeuken en de ayurveda. Er is een ruim assortiment 
met producten: 

Bij het ontbijt tref je huisgemaakte yoghurt, muesli, cornflakes, fruit, brood (tarwe), ontbijtkoek, 
beschuit en diverse soorten broodbeleg (kaas (koeienmelk), tahin, marmite, biologische dadelstroop, 
biologische jam, appelstroop, honing, hagelslag en roomboter) aan. 

De warme lunch is een dagelijks wisselend menu dat bestaat uit een hoofdgerecht en een nagerecht. 
Als ‘vleesvervangers’ gebruiken we peulvruchten, linzen, seitan, quorn, soja, zaden en noten. Onze 
producten zijn vers en zoveel mogelijk van het seizoen. We vermijden geraffineerde suikers, kant-en-
klaar producten en we zijn matig met ei, melk en verzadigde vetten. 

’s Avonds eten we brood met het beleg dat we ook bij het ontbijt gebruiken. Vaak is er voor 
groepen/gasten nog een extraatje bij de avondboterham, zoals soep, salade of nog wat restjes van de 
warme lunch. 

Koffie en thee is bij de prijs inbegrepen. We hebben een diversiteit aan kruidenthee en elke kop koffie 
komt vers uit ons Espresso-apparaat (de koffie wordt tot 19.30u geserveerd). Verder staat er bij warm 
weer koel water en sap klaar. 
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Diëten, allergieën en individuele wensen: In de warme maaltijden kunnen bepaalde ingrediënten 
weggelaten worden. Vervangende dieetproducten kunnen zelf meegenomen worden of -tegen 
meerprijs- via ons geregeld worden. Om teleurstellingen te voorkomen is het zinvol om vooraf je 
wensen te bespreken. 

Zelfservice: Er is geen mogelijkheid om zelf gebruik te maken van de keuken voor het bereiden van je 
maaltijd. 
 
 

Reserverings- en annuleringsregeling   

Als je geïnteresseerd bent in het reserveren van een cursuslocatie, dan geldt daarbij de volgende 
regeling.  
  
Van optie naar reserveren  
Je neemt een optie op het aantal dagen dat je op de Leonardushoeve wilt komen met een groep en 
benoemt vast het aantal kamers en zaaltjes dat je denkt nodig te hebben. Van deze optie ontvang je 
een offerte, zodat je weet wat de totale kosten bedragen van jouw optie. Deze optie kan in eerste 
instantie blijven bestaan, totdat er zich een andere partij aandient die in dezelfde data geïnteresseerd 
is. Op dat moment bellen wij op en vragen of de optie omgezet gaat worden in een reservering of dat 
je van reservering afziet. Zo heb je zelf eerst de mogelijkheid om inzicht te krijgen of je een groep 
cursisten bij elkaar krijgt voordat je je (financieel en anderszins) vastlegt.  
Een optie kan doorlopen tot een maand voor aanvang van de cursus: op dat moment hebben wij graag 
zekerheid omtrent doorgang van de cursus. De reservering is definitief als 15% van de geoffreerde 
prijs overgemaakt is op het rekeningnummer van de Leonardushoeve.  
  
Betaling  
Bij reservering wordt 15% van de geoffreerde prijs betaald. Uiterlijk een week voor de ingangsdatum 
van de boeking dient het volledige geoffreerde bedrag bijgeschreven te zijn op rekening van de 
Leonardushoeve.  
  
Reserveren en (onverhoopt) annuleren  
Op het moment dat je de reservering hebt gemaakt, treedt de annuleringsregeling in werking.   
We gaan ervan uit dat niemand graag annuleert – als cursusleiding heb je ofwel te maken met te weinig 
cursisten, ofwel andere omstandigheden waardoor je af moet zeggen. Omdat wij andere partijen nee 
gaan verkopen op het moment dat er een boeking gedaan is, hebben we een annuleringsregeling. De 
gedachte achter deze regeling is dat hoe korter van tevoren er wordt geannuleerd, hoe groter het 
risico is dat wij geen andere groep meer kunnen boeken en dus inkomsten mislopen. En hoe groter de 
groep is die komt, des te groter de kans is dat we geen ruimte meer hebben voor anderen. Vandaar 
dat we een onderscheid maken tussen groepen tot 20 personen en groepen die groter zijn dan 20 
personen.  
  
Annulering bij groepen kleiner dan 20 personen  
Als er wordt geannuleerd in de week van de ingangsdatum van de boeking, dan is het volledige 
geoffreerde bedrag verschuldigd.   
Als er wordt geannuleerd binnen 4 weken voor de ingangsdatum van de boeking, dan is 50% van de 
afgesproken prijs verschuldigd.   
  
Annulering bij groepen groter dan 20 personen  
Als er wordt geannuleerd in de week van de ingangsdatum van de boeking, dan is het volledige 
geoffreerde bedrag verschuldigd.  
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Als er wordt geannuleerd binnen een periode van 8 weken voor de ingangsdatum, dan is 50% van de 
afgesproken prijs verschuldigd.  
  
Wij raden cursusleiding aan om zelf een goede annuleringsverzekering af te sluiten om risico’s af te 
dichten.   
  
Annuleringen van personen in een groep  
Het komt geregeld voor dat er voor een groep gereserveerd is, maar dat de groep nog een tijdje van 
samenstelling wisselt. Dat kan gebeuren en daar gaan we flexibel mee om. Echter, op een bepaald 
tijdstip gaan wij ons voorbereiden op het aantal opgegeven personen en hebben we een kamer 
(slaapplek) voor iemand vastgelegd, inkopen gedaan, schoongemaakt, ‘nee’ verkocht aan andere 
geïnteresseerden enz enz. Voor wisselingen in de samenstelling van een groep hanteren wij de 
volgende regel:  
  
Een week voor aanvang van de cursus / workshop willen wij graag de definitieve samenstelling van de 
groep weten. Die prijs wordt geoffreerd en aangehouden voor de factuur. Annuleringen na die tijd 
worden niet gerestitueerd. Mochten er meer personen aangemeld worden, dan is overleg gewenst 
over de beschikbaarheid van meer kamers / slaapplekken. Als er iemand annuleert, dan kan de 
organiserende partij de betreffende ruimte wel aan een andere cursist toekennen.    
  
Huisregels 
Als de reservering definitief is, gaan wij ervan uit dat je als huurder de algemene voorwaarden en 
huisregels (bijlage) hebt gelezen en daar ook mee akkoord gaat. Het is de taak van de hurende partij 
om zijn / haar cursisten op de hoogte te brengen en toe te zien op de praktische naleving daarvan.  
Met de huurder lopen wij voordat de cursus begint de te gebruiken ruimtes door om vast te stellen in 
welke staat de ruimtes met inboedel verkeren. Aan het eind van de cursus wordt deze ronde nogmaals 
gelopen, zodat het duidelijk is of en zo ja welke schade er aan ruimtes en inboedel in ontstaan. De 
kosten van herstel worden verhaald op de hurende partij.  
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Landgoed de Leonardushoeve  
Een plek waar bezieling centraal staat   
  

  
  
  

Huisregels bij verblijf  
  
  
Algemeen   
In huis dragen wij geen schoenen. Wij vragen onze gasten om de schoenen in de daarvoor aanwezige 
schoenrekken te plaatsen en te zorgen dat zij met schone voeten de ruimtes in huis betreden. Vooral 
de kapel houden wij graag heel schoon.    
   
In de voeding die we gebruiken leggen we de keuze op vegetarische en zo veel mogelijk natuurzuivere 
producten. Verder laten we ons inspireren door de ayurveda, een oude Indiase wijsheid, waarin ervan 
wordt uitgegaan dat ieder mens, afhankelijk van zijn unieke aard, een eigen behoeftepatroon heeft. 
Door op bewuste en aandachtige wijze voedsel te kiezen, te bereiden en te nuttigen, voed je niet alleen 
je fysieke lichaam, maar zorg je op alle niveaus voor een gezonde balans in je leven.   
   
Omdat roken een sterke afdempende werking heeft op de subtiele gevoelsenergie vragen wij al onze 
gasten om op het terrein en in de gebouwen van de Leonardushoeve niet te roken. Ook het gebruik 
van alcohol is tijdens cursussen en opleidingen niet toegestaan, omdat wij menen dat de werking van 
alcohol niet te combineren is met het op een bewuste en verantwoorde manier omgaan met energie.    
   

Eetzaal / Laksmi   
Wat we in de eetzaal willen vormgeven is het volgende: een ruimte waarin we in rust kunnen genieten 
van datgene wat er wordt aangereikt, vanuit het bewustzijn dat we telkens weer mogen ontvangen 
vanuit een grote bron van overvloed. Heel praktisch betekent dit dat we onze gasten vragen om 
daadwerkelijk te ontvangen en niet zelf dingen uit kasten te halen. Iedere dag is er een 
gastheer/gastvrouw aanwezig als aanspreekpunt voor gasten. Als je iets mist, vraag dan gerust of het 
artikel verstrekt kan worden.    
   
Zesmaal op de dag is er een moment waarop eten en of drinken aangeboden wordt:   

• ontbijt van 7.30 tot 9.30 uur (tot 8.00 uur is het ontbijt in stilte)   
• koffie-/theepauze van 10.00 tot 10.30 uur   
• warme lunch van 12.45 tot 13.30 uur   
• koffie-/theepauze van 15.30 tot 16.00 uur   
• avondboterham van 18.00 tot 18.45 uur   
• avonddrank (thee) van 20.00 tot 22.00 uur.   

Deze tijden kunnen (uitgezonderd de warme lunch en avondboterham) in overleg aangepast worden.    
   
In de eetzaal is ook een zithoek en een studiehoek voor gezamenlijk gebruik. Het is fijn als er geen 
spullen (boeken, kussens enz.) uit de ruimte worden meegenomen naar een andere ruimte.   
Omdat het sociale karakter van de ruimte voorop staat vragen we onze gasten om de banken niet als 
slaap- of rustplek te gebruiken.   
   
Verder vragen we gasten om zich uit een gezamenlijke ruimte terug te trekken als ze mobiel willen 
bellen, zodat niemand ongewenst betrokken hoeft te worden bij privé-gesprekken van anderen. Het 
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gebruik van laptops, i-pads en mobiele telefoons is natuurlijk wel mogelijk in de privé 
vertrekken/kamers.    
   

Kamers en zaaltjes   
Het hoofdgebouw wordt op sommige dagen door veel mensen gebruikt, soms ligt het huis vol. We 
vragen aan al onze gasten om zich te realiseren dat het huis gehorig is. Houd geluiden zo veel mogelijk 
binnenskamers, zodat een ander die voor een retraite komt ook in stilte aanwezig kan zijn. Het is ook 
fijn als er tijdens kapeltijden zoveel mogelijk rust is in de gangen, zodat er in stilte gemediteerd kan 
worden.    
Uit veiligheidsoverwegingen en in verband met de brandmeldinstallatie vragen we om geen kaarsen 
of wierook op de kamertjes en zaaltjes te branden.     
   
Omdat de deuren rond 22.15 sluiten, vragen wij iedereen om dan binnen te zijn en de rust in acht te 
nemen. Voor degenen die samen op slaapzaal liggen: bij het bed is een klein lampje, zodat mensen die 
nog niet aan slapen toe zijn in alle rust kunnen lezen of schrijven.    
   

Kapel en muziekkamer   
De kapel is voor ons in eerste instantie een ruimte om driemaal per dag te mediteren en te chanten. 
Af en toe wordt hij ook gebruikt voor een cursus. Dan staat het respect voor de ruimte voorop. Voor 
ons betekent dat, dat we onze handelingen in overeenstemming brengen met de doelstelling van deze 
plek: ruimte geven aan het meest wezenlijke van onszelf vanuit respect voor de bron waar wij uit 
voortkomen.    
   
De instrumenten in de muziekkamer zijn veelal persoonlijk bezit. Het is niet de bedoeling dat 
gasten erop spelen, tenzij ze daar toestemming voor hebben gekregen.    
   

Cursusruimtes   
We vragen iedereen om zorgzaam met de cursusruimtes om te gaan. Gebruik van koffie en thee in de 
cursusruimtes is niet toegestaan. Afsluitbare flesjes met drinkwater kunnen wel meegenomen 
worden.     
   

Middenterrein / tuinen   
Voor het middenterrein geldt het volgende: voor ons is dit het ‘hart van de hoeve’. Wat we willen 
vormgeven is een plek van schoonheid en rust, waar je heerlijk kunt genieten. Vanuit deze wens vragen 
we onze gasten om het middenterrein ook te respecteren als stiltegebied, dat wil zeggen er niet te 
sporten, te schreeuwen en alleen de zitjes te gebruiken die er geplaatst zijn (dus op het vlonder).   
   
Rond de gebouwen zijn er nog verschillende tuinen: bij de kapel de zogenaamde Franciscustuin, waar 
je wel lekker kan zitten en zonnen, voor de Laksmi een tuin met terras waar we graag koffie gebruiken 
bij mooi weer, een groentetuin achter de stallen en een park (in aanleg) achter de parkeerplaatsen. 
Door de tuinen loopt een pad dat je over bijna het hele terrein voert. Bij elkaar kun je een wandeling 
maken van een half uur.    
De gebouwen met de grijze daken worden gepacht door de firma Lappen. Wij vragen onze gasten om 
deze stallen en machines met rust te laten.   
Er zijn een paar stukjes grond die privé tuin zijn - die liggen aan een woonruimte en zijn duidelijk te 
onderscheiden van algemeen te benutten tuin.   
   

Studie en creatief ruimte    
De materialen in deze ruimte zijn in principe niet voor algemeen gebruik. Boeken dienen in deze ruimte 
te blijven en creatiefspullen kunnen in overleg en tegen betaling gebruikt worden.   
   

Wasserette      
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De wasserette is een algemene voorziening van de Leonardushoeve en niet voor privé-gebruik.   
   

Massages   
Als je een massage hebt gehad, vragen we je om ervan bewust te zijn dat je ‘in de olie’ zit. Als de olie 
vlekt op vloerbedekking of beddengoed, is het voor ons onmogelijk om dat nog schoon te krijgen. Dus: 
draag na een massage kleding en pantoffels waar vlekken in mogen komen en zorg ervoor dat geoliede 
huid niet direct in aanraking komt met vloerbedekking / stoffering.   
Zorg ervoor dat je goed gedoucht hebt voordat je van meubels en beddengoed gebruik maakt.   
Berg kleding / schoeisel met olie erin goed op, zodat ze geen indirecte vlekken geven.    
   
   
Wij danken je alvast hartelijk voor je aanwezigheid en hopen dat je je in de bedding 
op Landgoed de Leonardushoeve helemaal thuis zult voelen!   

   
   
Met vriendelijke groet,   
Landgoed de Leonardushoeve   
  
  
  
 


