
Algemene voorwaarden voor zwangere en partner.  

Voor deelname aan de cursus “Een bewuste geboorte”.  
Een bewuste geboorte is onderdeel van Hypnosecentrum Sneek, eigenaar is Marijke Witbraad. 

 

Definitie.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hypnosecentrum 

Sneek, Marijke Witbraad, zwangere moeders en partner de ik persoon.  

 

Overeenkomt.  

Met het invullen van het intake formulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden voor de 

inhoud van de cursus “Een bewuste geboorte” en voor wat eruit voortvloeit. Op deze overeenkomst 

is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan NIGIB waar 

Hypnosecentrum Sneek geregistreerd is.  

 

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. 

 

Betalingsvoorwaarde.  

Ik ga akkoord met de volgende algemene betalingsvoorwaarden; ik sta ingeschreven als ik het 

volledige bedrag heb betaald. Ik weet dat ik bij annuleren binnen 14 dagen voor aanvang van de 

cursus geen geld terugkrijg tenzij anders afgesproken. Annuleer ik voor die 14 dagen krijg ik het 

volledige bedrag terug. Als de cursus al begonnen is krijg ik geen geld meer terug en ook geen 

deelbetaling.  

 

Hypnose.  

Ik begrijp dat ik altijd het hypnoseproces kan beginnen en beëindigen. Ik ben op de hoogte van het 

concept ‘hypnose’ en geef de hypnotiseur daarvoor toestemming tijdens de cursus. Ik kan geen 

rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de behandeling en de inhoud van de cursus. Ik 

ben volledig zelfverantwoordelijk.  

 

Zwangerschap en bevalling.  

Ik begrijp dat de cursus “Een bewuste geboorte” geen vervanging is voor medische zorg. Ik heb 

bewust gekozen voor deze cursus en ontleen er geen enkele rechten aan. Ik ben op de hoogte van 

mogelijkheden en beperkingen die hypnose mij biedt en ik begrijp dat de hypnotherapeut niet 

aansprakelijk kan zijn voor enige negatieve gevolgen, hoe ondenkbaar dan ook, voortvloeiend uit de 

behandeling. Ik begrijp dat ik de Een bewuste geboorte, docent nooit aansprakelijk kan stellen voor 

wat er tijdens de cursus, na de cursus en bij de geboorte van het kind kan gebeuren. 

 



Deelname aan de cursus en 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 Marijke Witbraad daarvoor 

toestemming. Deelnemers weten dat ze zelf in hypnose kunnen gaan en ook zelf besluiten de 

hypnose te beëindigen.  

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.  

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. 

 

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. 

De papieren versie met de NAW-gegevens worden één jaar bewaard. De digitale versie wordt in een 

goed beveiligde omgeving 5 jaar behouden. Vernietiging zal zorgvuldig gedaan worden.  

 

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. 

 

Eigendomsrecht en kopiëren.  

Het is niet toegestaan cursusmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken en te verspreiden.   

Het eigendom van opleidingen berust bij Hypnosecentrum Sneek, Marijke Witbraad. 

 

 


