Algemene voorwaarden docent van Een bewuste geboorte.
Een bewuste geboorte is onderdeel van Hypnosecentrum Sneek. Eigenaar is Marijke Witbraad.

1. Definitie:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hypnosecentrum
Sneek, Marijke Witbraad en deelnemer docenten opleiding voor Een bewuste geboorte. Partijen
worden genoemd, Hypnosecentrum Sneek Marijke Witbraad en deelnemer.

2. Overeenkomst:
Deze overeenkomt wordt van kracht bij het invullen van het deelnameformulier op de website van
Een bewuste geboorte.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden
voorgelegd aan NIGIB waar Hypnosecentrum Sneek geregistreerd is, nadat partijen eerst zelf hun
best hebben gedaan tot elkaar te komen. Elke deelnemer dient ook ingeschreven te zijn bijeen
geschillencommissie.
Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg werkt mee aan de
positieve positionering van complementaire (alternatieve) therapievormen zodat integrale
gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt. Bron website NIBIG.
Na het invullen van het inschrijfformulier en verzenden wordt deze overeenkomt van kracht.
Hypnosecentrum Sneek Marijke Witbraad heeft het recht om een aanvraag voor een cursus te
weigeren zonder opgaaf van reden. Een intakegesprek kan volgen indien nodig bij inschrijving.
Inschrijving is bindend op moment van betaling. Is de cursus vol, dat kan tijdens het verwerken van
de inschrijving gebeuren, dan krijgt de deelnemer zo snel mogelijk bericht en wordt deze
geïnformeerd over de opties, dat kan zijn geld terug of deelnemen op een ander tijdstip. Verwerking
van inschrijving kan een aantal dagen duren. Zon en feestdagen niet meegerekend.
De getekende overeenkomst beteken ook automatisch dat de deelnemer akkoord gaat met de
algemene voorwaarden.

3. Betaling:
Na inschrijving volgt automatisch de betaling via de website of na het voldoen van een factuur. Deze
wordt bevestigd. Het bedrag wat deelnemer betaald is vooraf duidelijk bekend en hangt af van de
cursus. Betaling via de website of per factuur binnen 14 dagen.

4. Deelname of wijzigen van deelname:
Deelname kan alleen plaatsvinden na volledige betaling van het cursusgeld.
Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere groep of andere tijd dan wordt € 45, –
administratiekosten in rekening gebracht.
Is een deelnemer verhinderd voor een cursusdag en wil deelnemer deze inhalen op een andere dag
dan worden €110, – kosten per dag in rekening gebracht.

Bij afmelding voor een gehele opleiding binnen 2 weken voor de startdatum dan worden de volledige
opleidingskosten in rekening gebracht.

5. Annuleren:
Tot 2 weken voor aanvang van de opleiding kan de opleiding schriftelijk of via de mail worden
geannuleerd. Dan wordt wel administratiekosten van € 55,- in rekening gebracht.
Na 2 weken annuleren wordt deelnemer verplicht 50% van het volledige cursusgeld te betalen. Voor
de start van de cursus is 100% cursusgeld betaald.
Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door
omstandigheden, dan behoudt Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad zich het recht voor de
opleiding te annuleren. Indien er recht is op restitutie van lesgeld dan wordt dit betaald binnen 14
werkdagen. Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad is niet aansprakelijk voor kosten, anders dan
het lesgeld en inschrijfgeld, die deelnemers maken voor het volgen van opleidingen.

6. Aansprakelijkheid:
Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad is verplicht naar eer en geweten een opleiding aan te
bieden. Deelnemers zijn op de hoogte van het concept hypnose en geven Hypnosecentrum Sneek
Marijke Witbraad daarvoor toestemming.
6.1
Deelnemers weten dat ze zelf in hypnose kunnen gaan en ook zelf besluiten de hypnose te
beëindigen. Dat ze altijd bewust in het proces blijven en nooit de hypnotiseur de controle in handen
geven. Zie ook algemene voorwaarden voor een hypnotherapie sessie.
Als deelnemer iemand in hypnose wil brengen dient deelnemer daarvoor altijd toestemming te
vragen en te krijgen. Ook dient deelnemer zorgvuldig en ethisch om te gaan met de hypnose en de
hypnotee en de regels te hanteren zoals die aangeleerd zijn tijdens de cursus.
6.2
Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals
gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.
Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van
deelnemers van de cursus.
Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad is niet verantwoordelijk voor het resultaat van die
deelnemers naar hun eigen cliënten toe. Deelnemers nemen gewetensvol hun eigen besluiten en
verantwoordelijkheid ten aanzien de cursus en de cursisten. Wel dienen deelnemers zich te houden
aan de afspraken die gemaakt zijn voor het geven van de cursus. Zie punt 9.
Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad is niet aansprakelijk voor een eventuele optie als de
mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
Deelnemers betreden en gebruiken de ruimtes van Hypnosecentrum Sneek op eigen risico en kunnen
derhalve niets verhalen op Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad. Ook is Hypnosecentrum
Sneek, Marijke Witbraad niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van
eigendommen van deelnemers.

6.3
Na inschrijving van een deelnemer volgt een oriëntatiegesprek. Hierna wordt bepaald of deelnemer
definitief ingeschreven kan worden.
Marijke Witbraad behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het
normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het
belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot
uitbetaling van de deelname kosten onverlet.
Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Marijke Witbraad is niet aansprakelijk voor enige schade
die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de Een bewuste geboorte cursus of de
annulering van de cursus.
6.4
De inhoud van de Een bewuste geboorte cursus bevat geen medisch advies en /of is op geen enkele
wijze bedoeld als medisch advies, Een bewuste geboorte Cursisten en/of deelnemers van de Een
bewuste geboorte cursus dienen advies van een arts of verloskundige te zoeken voor medische en/of
gezondheids-gerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling of kraamzorg. Een bewuste
geboorte is niet aansprakelijk voor medische problemen.
Een bewuste geboorte en de Een bewuste geboorte docentes zijn niet verantwoordelijk voor de
medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus
mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.
De afnemer past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op
anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd
en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
6.5
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief
btw.

7. Conflict
Bij een conflict, van welke aard dan ook, proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen.
Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij het NIBIG in waar Hypnosecentrum
Sneek geregistreerd staat. De procedure hiervoor is opgenomen in de klachtenprocedure.

8. Vertrouwelijkheid:
De informatie door deelnemers verstrekt aan Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad wordt
vertrouwelijk behandeld.
Deelnemers behandelen informatie uit de praktijk onderling naar elkaar toe vertrouwelijk, zowel
mondeling alsook schriftelijk.
Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad zorgt ervoor dat onderling respect en zorg voor elkaar
aanwezig is om zo een optimale uitwisseling te krijgen die het leerproces ten goede komt.

Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad heeft een opleidingsbevoegdheid en weet wat nodig is om
een optimale leeromgeving te creëren. Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad houdt zich aan de
privacywetgeving.
8.1
Deelnemers tekenen voor deze algemene voorwaarden en daarmee ook voor vertrouwelijkheid en
privacy. Alle deelnemers zijn aan Hypnosecentrum Sneek Marijke Witbraad verbonden en zijn
akkoord gegaan met het invullen van het intake formulier met de gegevens die versterkt zijn.
Hypnosecentrum Sneek Marijke Witbraad, zal zorgvuldig omgaan met deze informatie. Zolang de
samenwerking in stand blijft worden gegevens zorgvuldig bewaard.
8.2
Gegevens van cursisten, ouders, mogen tot 1 jaar na de cursus op papier bewaard blijven, daarna
mag alleen een digitale versie behouden blijven in een goed beveiligde digitale omgeving volgens
AVG-richtlijnen. Door gebruik te maken van het intakeformulier van Een bewuste geboorte zoals
verstrekt door Hypnosecentrum Sneek Marijke Witbraad, geef je aan wat je met gegevens doet.
Verder dient deelnemer de papieren versie in afgesloten kast, ruimte te bewaren.
Na afgesproken termijn zorgvuldig te vernietigen.
Digitale versie in goed beveiligde omgeving op te slaan om datalekken te voorkomen.
Elke deelnemer is verplicht aan AVG-richtlijnen te voldoen.

9. Eigendomsrecht en kopiëren.
Copyright, studiemateriaal. Beeldmateriaal, PowerPointpresentatie en filmmateriaal zijn eigendom
van Hypnosecentrum Sneek Marijke Witbraad. Deelnemers hebben het recht het materiaal
uitsluitend te gebruiken voor de cursus Een bewuste geboorte.
Het is niet toegestaan cursusmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken en te verspreiden.
Het eigendom van opleidingen berust bij Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad. Na het behalen
van het certificaat zijn deelnemers bevoegd het cursusmateriaal te gebruiken, echter volgens
richtlijnen zoals die hieronder beschreven zijn.
9.1
Deelnemers mogen de cursus geven volgens de volgende regels:
•

Betreffende de prijs van de cursus, die staat vast en kan alleen aangepast worden als
iedereen akkoord gaat. Elke deelnemer hanteert dezelfde prijs.

•
•

Het aantal cursusavonden staat vast. Elke deelnemer hanteert dezelfde cursuskenmerken.

•

De duur van de cursusavonden staat vast en is bij elke deelnemer uniform.

•
•

De invulling van de cursusavonden staat vast. Hiervan mag niet afgeweken worden.
Elke deelnemer geeft de cursus zoveel mogelijk op dezelfde manier. Persoonlijke woorden en
intenties, het karakter en de persoonlijkheid van de deelnemer geeft een eigen karakter aan
de cursus. Alleen hierin zie je de verschillen.

•

Teksten in het boek staan vast. Teksten van het logo staan vast. Afbeeldingen en teksten die
worden uitgedeeld aan cursisten staan vast.

•

In Utero. Kun je zelf aanschaffen of streamen via internet. https://inutero.info/ Marijke
Witbraad verschaft geen licenties hiervoor aan deelnemers.

•

Het boek mag alleen als pdf verstrekt worden aan deelnemers en cursisten en niets uit het
boek mag worden gebruikt voor andere doeleinden.
Materiaal voor cursisten mag verspreid worden via We Transfer of Flashcard.
Voor alle regels geld dat alleen als iedereen tijdens de jaarvergadering akkoord gaat
veranderingen aangebracht worden. Deze veranderingen gelden dan ook weer voor iedere
deelnemer.

•
•

9.2
Gebruik logo.
Gebruik van logo voor eigen publicaties dient onder scherp toezicht gedaan te worden. Het logo mag
worden gebruikt voor eigen publicatie doeleinden van deelnemer, maar hier dient rekening
gehouden te worden met de grafische vormgeving zoals die aangeleverd wordt tijdens de opleiding.
Zorg ervoor dat het logo niet uit zijn verband wordt gehaald. Gebruik de” shift” en
“rechtermuisknop”. Hier dient zorgvuldig mee omgegaan te worden. Rechten voor het voeren van
het logo liggen bij Hypnosecentrum Sneek Marijke Witbraad. Zij geeft deelnemers toestemming het
logo ook te voeren. Er mag niets aan het logo verandert worden of toegevoegd worden.
De naam Een bewuste geboorte is eigendom van Hypnosecentrum Sneek Marijke Witbraad. Zij heeft
de claim van de naam, het domein en is eigenaar.

10. Certificering.
Het certificaat is één jaar geldig.
Elk jaar tijdens een terugkomdag wordt de cursus aangevuld met nieuw materiaal en krijgen
docenten een niet certificaat. Elk jaar vindt dus her-certificering plaats.
Kun je die dag niet komen, dan is in overleg een oplossing bespreekbaar, in overleg met Marijke
Witbraad.
10.1
Certificering betekent,
• Dat je vermeld wordt op de website
•
•
•

Dat je de cursus mag geven
Dat je het logo mag voeren
Dat je geregistreerd staat als Een bewuste geboorte docent

Geen her-certificering betekend,
•
•
•

Dat je niet meer vermeld staat op de website
Dat je de cursus niet meer mag geven
Dat je het logo niet meer mag voeren

•

Dat je niet meer geregistreerd staat als Een bewuste geboorte docent.

Her-certificering en terugkomdag.

Her-certificering is nodig omdat ontwikkelingen doorgaan en daarom ook de cursus elk jaar
aangescherpt wordt. Elk jaar wordt een terugkomdag georganiseerd waarbij een bepaald thema
uitgelicht wordt. Je bent als docent verplicht die terugkomdag bij te wonen. Ook wordt tijdens die
dag de aanvulling van het cursusboek uitgelegd en de aanvulling in de cursus. Ook is er tijdens die
dag tijd voor persoonlijke begeleiding en aandacht.
Kun je niet? Neem dat tijdig contact op met Marijke Witbraad. In overleg wordt dan besloten of je
wel of niet een her-certificaat krijgt. Zo niet dan gelden de regels voor” geen her-certificering”, zie
bovenstaand.
Het nieuwe certificaat word je toegezonden of ontvang je tijdens de terugkom dag.

11. Het voeren van het logo.
Als geregistreerd “Een bewuste geboorte” docent ben je vrij het logo te voeren. Mits je ervoor zorgt
dat de verhoudingen goed blijven en het logo duidelijk herkenbaar.
Het is niet toegestaan het logo aan te passen.
Het is niet toegestaan het logo te gebruiken als je niet (meer) geregistreerd bent.
Met het zetten van je handtekening ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Een bewuste
geboorte.
Zie ook algemene voorwaarden: Een bewuste geboorte.
Algemene voorwaarden Hypnosecentrum Sneek.

