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Algemene voorwaarden mei 2022 

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. 

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.  


