
 

 

 

Algemene voorwaarden: Cursussen  

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen die worden aangeboden door Achter de 

Muur Praktijk voor Psychotherapie waarvoor de cursist zich individueel inschrijft.   

 

Aanmelding  

Een cursist meldt zich aan voor een cursus door het invullen van een aanmeldformulier via de website 

www.cursusachterdemuur.nl.   

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het aanmeldformulier stuurt 

Achter de Muur een e-mail met het inschrijfformulier. Na retourneren van het ingevulde inschrijfformulier 

waarmee de cursist akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt de inschrijving per mail bevestigd. 

Indien daar aanleiding toe is wordt eerst geïnformeerd naar de vereiste voorwaarden voor deelname. Na 

inschrijving is er een bedenktijd van 14 dagen waarin de cursist de inschrijving kan terugtrekken.  

Indien de cursus vol is kan de cursist zich opgeven voor de wachtlijst. Wanneer een plaats vrijkomt zal de 

eerste op de wachtlijst benaderd worden. Heeft deze geen interesse (meer), dan wordt nummer twee benaderd 

enzovoorts.  

 

Werkwijze 

Bij aanvang van de cursus wordt de werkwijze besproken zoals die in de syllabus is vermeld. Voor de cursus 

geldt een aanwezigheidsverplichting van minimaal  90 %  en voldoende voor de toetsing om het bewijs van 

deelname te verkrijgen. 

Indien in de cursus meer wordt gemist, kan (indien mogelijk) een dagdeel/cursusdag worden ingehaald in een 

volgende cursus. De kosten voor een inhaaldag bedragen € 50. Mocht de toetsing niet afdoende zijn dan wordt 

de cursist om aanvulling van de opdracht gevraagd.  

 

Vertrouwelijkheid 

Achter de Muur gaat vertrouwelijk om met de gegevens van cursisten, zie het privacy beleid cursussen.    

 

Annulering  

Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus minder bedraagt dan het gestelde minimum aantal, wordt de 

cursus geannuleerd. Er zal met de cursisten die zich ingeschreven hebben worden overlegd over plaatsing in 

een cursus op een later tijdstip. Mocht geen passende volgende mogelijkheid geboden kunnen worden door 

Achter de Muur, dan wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.  

Annuleren door de cursist kan alleen schriftelijk (per e-mail of brief). Als annuleringsdatum geldt de datum van 

de uitgaande mail dan wel de datum van de poststempel. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van 

toepassing.  

 

Bij annulering:  
• tot vier weken voorafgaand aan de start: wordt 100% minus € 35,00 administratiekosten gerestitueerd.  

• tussen vier en twee weken voorafgaand aan de cursus:  wordt 50% minus €  35,00 administratiekosten 

gerestitueerd.  

• korter dan twee weken voorafgaand aan de cursus, wordt 0% gerestitueerd.  

  

Wanneer echter een reserve-kandidaat de cursusplaats wil innemen, kan hiervan worden afgeweken. Ook mag 

men zelf een vervanger aanwijzen, indien deze voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot de intervisie. In 

dat geval wordt alleen € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.  

 

http://www.cursusachterdemuur.nl/


 
 

 

Bij tussentijdse annulering van een cursus door de cursist kan de directie van Achter de Muur bij hoge 

uitzondering besluiten om het nog verschuldigde cursusgeld te verminderen of kwijt te schelden. Dit kan alleen 

op grond van zwaarwegende redenen, die uitsluitend deze cursist betreffen.  

Als overheidsmaatregelen ertoe leiden dat een cursus niet door kan gaan worden de annuleringskosten 

kwijtgescholden. Andere dan de cursist kunnen aan een dergelijke vermindering of kwijtschelding geen enkel 

recht ontlenen.  

 

Bij uitval van de docent door overmacht, zal Achter de Muur zo spoedig mogelijk een alternatieve datum 

aanbieden. Dat geldt ook voor uitval van een lesdag door extreme weersomstandigheden. In dit geval heeft de 

cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de 

verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Achter de Muur. Mocht een cursist verhinderd zijn op 

de alternatieve datum dan kan hij/zij kosteloos de dag inhalen op een ander tijdstip.   

 

Betaling  

De cursuskosten zijn vermeld op de website. Om voor Btw-vrijstelling in aanmerking te komen is een KOR-

verzoek bij de belastingdienst ingediend én loopt aanvraag tot registratie als instelling bij CRKBO. 

 

Ongeveer 8 weken voor aanvang van cursus ontvangt de cursist de factuur. De factuur dient uiterlijk 14 dagen 

na factuurdatum voldaan te zijn. De factuur wordt naar het privé e-mailadres van de cursist gestuurd, tenzij bij 

inschrijving anders is aangegeven. De cursist is verantwoordelijk voor tijdige betaling, ook indien de werkgever 

van de cursist de cursuskosten betaalt.   

Indien de cursist het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt 
de cursist een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen alsnog te 
betalen.  
 
Voldoet de cursist binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, 
dan is de docent zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door 
derden te laten uitvoeren. 
 
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen 
komen ten laste van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de 
hoofdsom met een minimum van € 25. 
 
Bij betalingsachterstand is de docent gerechtigd  verdere deelname op te schorten totdat de cursist aan 
zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 
Auteursrecht  

De lesmaterialen zijn met veel zorg door N.H.P. Verwegen samengesteld. Voor alle syllabi, hand-outs PPt-

presentaties  en overige leermiddelen zijn alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 

op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Achter de Muur, in de persoon van N.H.P. Verwegen. Voor het 

overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken 

(artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot Achter de Muur. Mondelinge mededelingen zijn 

alleen geldig wanneer deze door N.H.P. schriftelijk worden bevestigd.  

 

Aansprakelijkheid  

Onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars uitkeren. 

Nederlands recht is van toepassing. 
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