Amitabha, opleiding tot yogadocent
Kosterstraat 83
7415ST Deventer

Inschrijfformulier docentenopleiding yoga
Naam:

_______________________________________________________________

Adres (volledig):
Tel.:

_______________________________________________________________

Mail:

_______________________________________________________________

Geb.datum:

_______________________________________________________________

Datum en plaats:

Handtekening:

Bovengenoemde wil zich inschrijven voor de 2-jarige opleiding tot yogadocent, leerlijn ‘Haraversterking en Meridiaanyoga’, gegeven door opleiding Amitabha.
Met ondertekening van het inschrijvingsformulier geeft de aspirant-cursist aan kennis genomen te
hebben van de betalingsvoorwaarden en de inhoud, evaluatiecriteria en voortgangscriteria zoals
beschreven in de Opleidingsgids, en hiermee akkoord te gaan.
De aspirant-cursist krijgt na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier en na het verstrijken
van de bedenktijd van 14 werkdagen de factuur van het lesgeld van het eerste jaar toegestuurd.
Na het verstrijken van de 14 werkdagen bedenktijd is de inschrijving definitief.
De eerste factuurtermijn dient voor 25 augustus voldaan te zijn.
Met inschrijving gaat de aspirant-cursist betalingsverplichting voor het gehele eerste lesjaar aan. De
annuleringsvoorwaarden zijn omschreven in de Opleidingsgids/opleidingsorganisatie en ook aan de
achterzijde van dit formulier vermeld bij de algemene voorwaarden.
Dit inschrijfformulier kunt u ondertekend terugsturen naar:
Amitabha yoga-opleiding, Kosterstraat 83, 7415ST Deventer.
Na inschrijving heeft u 14 werkdagen bedenktijd. Als u uw inschrijving binnen deze termijn annuleert
door dit schriftelijk of via email kenbaar te maken, dan is de inschrijving ongedaan. Na deze termijn
van 14 werkdagen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in de Opleidingsgids/
opleidingsorganisatie.
Voor de algemene voorwaarden, zie ook de achterzijde van dit inschrijvingsformulier.

Algemene voorwaarden
1) U geeft aan de Opleidingsgids, inclusief organisatiebijlagen, gelezen te hebben en akkoord te zijn met de
inhoud.
2) De opleidingsduur is per leerlijn 2 jaar. Bij inschrijving schrijft u zich in voor een gehele leerlijn.
3) De kosten voor een gehele leerlijn zijn ongeveer € 2250,- U betaalt de cursuskosten per lesjaar. De kosten van
ieder lesjaar mogen in twee termijnen voldaan worden, de eerste voor 25 augustus en de tweede voor 1 januari
van het betreffende lesjaar. De kosten voor het 500-uursprogramma zijn tussen €4950,- en €5800,4) De kosten voor studieboeken bedragen ongeveer €110,- voor de leerlijn ‘Essentie’ en ongeveer €90,- voor de
leerlijn ‘Meridiaanyoga’. Door de overlap van één boek zijn de totale kosten over 4 leerjaren ongeveer €175,5) De begeleiding van cursisten is coachend en cursisten krijgen persoonlijke aanwijzingen. De docenten geven
feedback en signaleren leerpunten. Als de cursist niet in staat is met de handvatten zoals geboden binnen de
opleiding de leerpunten te realiseren, en de cursist extra begeleiding nodig heeft, kan de opleiding indien
gewenst deze begeleiding op zich nemen. Dergelijke bijkomende begeleiding valt echter niet binnen de
cursuskosten van de opleiding.
6) Bij overmacht of ziekte van docenten kunnen lesdelen uitvallen. De opleiding probeert zoveel mogelijk de
uitvallende lessen te herhalen/opnieuw aan te bieden. De opleiding is verplicht minimaal 95% van de geplande
lesuren ook daadwerkelijk aan te bieden.
7) Na inschrijving heeft u een formele bedenktijd van 14 dagen. Binnen die tijd kunt u kosteloos uw inschrijving
annuleren.
8) Na het verstrijken van de bedenktijd na inschrijving heeft u betalingsverplichting voor het eerste lesjaar, dit is
€ 1460,- Voorbehouden de annuleringsregeling.
9) Bij annulering van uw inschrijving voor 1 augustus 2022 betaalt u €80,- administratiekosten. Bij annulering
van uw inschrijving na 1 augustus dient u de helft van het lesgeld van het eerste jaar te voldoen. Bij annulering
na 25 augustus 2022 dient u de gehele leskosten van het eerste lesjaar te voldoen.
10) Bij niet voldoen van de lesgelden, ook na herhaaldelijke herinnering, zal de opleiding overgaan tot incasso.
Ook wordt u dan uitgesloten van deelname aan het daaropvolgende lesjaar.
11) Bij overgang naar een volgend lesjaar krijgt u de faktuur toegestuurd voor het nieuwe leerjaar. Op de faktuur
staan de te volgen lesdagen en de lessom voor dat jaar beschreven. Bij ontvangst van deze faktuur heeft u
wederom een bedenktijd van 14 werkdagen. U kunt uw deelname ook stoppen, of overschakelen naar een andere
leerlijn.
12) Bij een groepsgrootte van minder dan 6 cursisten wordt de cursus geannuleerd. U krijgt in dat geval voor 10
september bericht. In dit geval worden alle betalingen binnen 7 dagen geretourneerd.
13) De copyright van de lesstof die uitgereikt wordt of via mail toegezonden wordt, berust bij de opleiding. Het
lesmateriaal dat uitgereikt wordt is uw eigendom.
14) Vrijstellingen kunnen alleen bij aanvang van de opleiding aangevraagd worden, en kunnen alleen gegeven
worden voor specifieke yoga-cursussen.
15) De opleiding heeft een klachtregeling en een examenreglement.
16) Bij vragen over de beoordeling van het examen wordt u verwezen naar de examencommissie.
17) Alle verslagen die gedurende de opleiding ingeleverd worden zijn vertrouwelijk en de informatie daarin zal
niet gedeeld worden met derden. De verslagen worden als vertrouwelijk materiaal behandeld en opgeslagen
(AVG) en zullen na afronding van de opleiding veilig vernietigd worden.

