200 uur Yoga Docenten Opleiding bij NewNature Academy
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Overeenkomst
-

Er is sprake van een overeenkomst bij het insturen van het inschrijfformulier voorzien
van een handtekening.

-

Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 – Betaling
-

De deelnemer gaat bij het invullen van dit inschrijfformulier een verplichting tot
betaling aan. Eens de inschrijving is aanvaard zal de deelnemer een voorschot van 200
Euro betalen binnen 2 werkdagen om de inschrijving te bevestigen. Dit voorschot is niet
restitueerbaar.

-

Het volledige cursusgeld is uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding te betalen.

-

Bij niet respecteren van de betalingstermijnen kan de inschrijving geannuleerd worden.
Reeds betaalde bedragen worden in dit geval niet terugbetaald.

Artikel 3 – Annulering
-

De deelnemer kan de inschrijving annuleren tot 14 dagen nadat de inschrijving is
aanvaard. In dit geval wordt ook het betaalde voorschot terugbetaald. Deze
bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of
werkgever deze betaalt.

-

Na de bedenktermijn van 14 dagen is het in geen geval mogelijk om de inschrijving te
annuleren.

-

Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
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-

Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de
opleiding niet te vervolgen, is het niet mogelijk om de inschrijving te annuleren.

Artikel 4 – Verplaatsen inschrijving
-

Verplaatsen van de inschrijving naar een andere opleiding kan enkel in overleg met, en
na schriftelijke overeenkomst met de directie van NewNature Academy.

-

Verplaatsen van de inschrijving naar een andere opleiding kan tot uiterlijk 1 jaar na de
inschrijvingsdatum

(i.e.

de

datum

van

inzending

oorspronkelijke

inschrijvingsformulier).
-

Een cursist kan maximaal 1 keer zijn/haar inschrijving verplaatsen naar een andere
opleiding. Nadien vervalt de inschrijving. Reeds betaalde bedragen worden in dit geval
op geen enkele wijze terugbetaald of gecompenseerd.

-

Na schriftelijke overeenkomst met de directie kan de inschrijving verplaatst worden
naar een andere, onderling overgekomen opleiding. Verplaatsingskosten van € 200,(tweehonderd Euro) zullen hiervoor in rekening gebracht worden.

-

Indien de kosten van de onderling overeengekomen opleiding hoger liggen dan de
oorspronkelijk geboekte opleiding, dient dit verschil door de cursist voldaan te worden
overeenkomstig de in artikel 2 vermelde betalingsvoorwaarden.

-

Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de
opleiding niet te vervolgen, is het niet meer mogelijk om de inschrijving te verplaatsen.

Artikel 5 – Terugbetaling
-

Het betaalde cursusgeld (inclusief het voorschot van € 200,-) kan in geen enkel geval
terugbetaald worden (uitgezonderd de in artikel 3 vermelde bedenktijd van 14 dagen).

Artikel 6 – Wijzigingen opleiding
-

NewNature Academy heeft het recht om de opleidingsdagen, -tijden, inhoud en prijzen
te wijzigen.

-

NewNature Academy heeft het recht om de opleiding te annuleren. Het betaalde bedrag
wordt in dit geval terugbetaald. Bij annulering tijdens de opleiding wordt een evenredig
gedeelte terugbetaald.
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-

In geval van overmacht (sterfte, ziekte,…) zal NewNature Academy zoeken naar een
geschikte oplossing.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
-

NewNature Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.

-

Deelname aan de opleiding is volledig op eigen risico.

Artikel 8 – Overige voorwaarden
-

Een diploma wordt alleen afgegeven indien de deelnemer heeft voldaan aan de eisen
van NewNature Academy. Dit betekent dat de deelnemer aan alle lessen heeft
deelgenomen en dat de deelnemer een voldoende behaald heeft voor het theorie-examen
en praktijkexamen. Indien een deelnemer onvoldoende haalt op het theorie- en/of
praktijkexamen krijgt de deelnemer 1 herkansingsmogelijkheid voor zowel het
theorie-examen als het praktijkexamen.

-

NewNature Academy heeft het recht om iemands deelname aan de opleiding te
weigeren.

-

Tijdens een opleiding heeft NewNature Academy het recht om de opleiding van een
cursist per direct stop te zetten en de cursist permanent uit de opleidingslocatie te
verwijderen bij niet naleven van de gedragsregels. Dit zonder enige vorm van
compensatie en terugbetaling van het betaalde cursusgeld. In dit geval is de cursist
verplicht om het handboek en de uniformen van NewNature Academy ter plaatse in te
leveren.

-

NewNature Academy behoudt zich het recht om foto’s en video’s te maken tijdens
opleidingen en om het gemaakte beeldmateriaal te gebruiken/publiceren voor
professionele doeleinden.

Artikel 9 – Persoonsgegevens
-

Persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen door NewNature Academy niet
doorgegeven worden aan derden. NewNature Academy kan het opgegeven e-mailadres
gebruiken voor communicatie met de deelnemer over, tijdens en na de opleiding. Dit
alleen in het kader van de opleiding en/of na- en bijscholing.
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Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht
-

Het copyright van het lesmateriaal (handboek, hand-outs,…) berust bij NewNature
Academy. De inhoud van het handboek mag niet voor commerciële doeleinden worden
gekopieerd, gedistribueerd of overgenomen.

NewNature Academy gedragsregels:
NewNature Academy heeft de visie en het doel om een veilige en spirituele atmosfeer te
creëren. Daar behoort vanzelfsprekend ook ethisch gedrag, respect en vertrouwen bij. Om dit
soort atmosfeer te kunnen creëren en te waarborgen, vragen wij nadrukkelijk aan alle studenten
om de gedragsregels aandachtig door te nemen en te respecteren.

-

Gedrag en houding van de student moet de yoga levensstijl respecteren zodat de
spirituele atmosfeer bij NewNature Academy wordt versterkt.

-

De student toont wederzijds respect, versterkt samenhorigheid en is vrij van alle vormen
van pesterijen en geweld. Van de studenten wordt verwacht dat zij op een vrije manier
hun meningen, ideeën en visies kunnen uiten, en mogelijke verschillen op een
geciviliseerde manier kunnen bediscussiëren.

-

Gedurende de cursus wordt er met een respectvolle taal tegen en over elkaar gesproken.
Pesterijen, roddels en het verspreiden van roddels kunnen een onmiddellijke stopzetting
van je training betekenen zonder teruggave van je studiekosten, in welke vorm dan ook.

-

Het maken van beeld- en geluidsmateriaal in welk vorm dan ook is niet toegestaan
tijdens de trainingen en in het gebouw. Tenzij er nadrukkelijk toestemming is gegeven
door de hoofddocent.

-

Deelnemen aan de lessen is verplicht. Niet deelnemen aan de lessen kan resulteren in
het niet behalen en ontvangen van het NewNature Yoga Docenten Certificaat.
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