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Toelatingscriteria:

• Het allerbelangrijkst is dat je geïnteresseerd bent in de 
zwangerschap, het ongeboren kind en de bevalling. Dat 
je ouders graag wil helpen zich optimaal voor te bereiden 
op de geboorte van hun kind.

• Minimaal MBO leer- en denkniveau.

Inschrijving

•  Inschrijving voor de opleiding vindt plaats via 
het inschrijfformulier op de website www.enjoy-
hypnobirthing.nl

    Na ontvangst van het digitale inschrijfformulier ontvangt 
u binnen 5 dagen een bevestiging per email

    Met deze email ontvangt u verschillende documenten 
waarvan we verwachten dat u deze goed leest en 
vervolgens ingevuld en ondertekend aan ons retourneert.  

•  Het Catch the Wave Handboek, belangrijk om goed door 
te lezen. Het geeft u veel informatie over HypnoBirthing 
in de praktijk.

    Het “Application for Certification and Gold Seal 
Agreement” moet digitaal worden ingevuld en 
ondertekend en per email  retour worden gezonden.

    Het formulier “Definitieve aanmelding” moet worden 
ingevuld en deze algemene voorwaarden moeten 
geaccepteerd worden door deze optie aan te vinken. 
Daarna digitaal retourneren via de bijlage van een reply 
op de email die je van ons hebt ontvangen

•  Wanneer de gevraagde formulieren in goede orde zijn 
ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging. Met deze 
bevestiging  is een voorlopige scholingsovereenkomst tot 
stand gekomen met het opleidingsinstituut.

    Bij deze bevestiging ontvangt u tevens de rekening voor 
de opleidingskosten die betaald moeten worden volgens 
de punten beschreven onder “financiële verplichtingen”.

    De algemene voorwaarden maken deel uit van de 
overeenkomst.

• Na ontvangst van de documenten beschreven onder 
punt 3a, b en c heeft u 14 dagen de tijd om kosteloos te 
annuleren. De inschrijving is definitief als voldaan is aan 
de betaling, al dan niet in termijnen zoals beschreven 
onder financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen

• Bij inschrijving voor de opleiding verplicht de student 
zich tot het betalen van het opleidingsgeld.     Het 
opleidingsgeld moet 14 dagen na de factuurdatum (in 
ieder geval voor aanvang van de opleiding) worden 
betaald op het rekeningnummer dat vermeld staat op de 
factuur.     Een  betaalregeling om in termijnen te mogen 
betalen is alleen in overleg mogelijk. Neem hierover zo 
spoedig mogelijk telefonisch contact op wanneer dit 
noodzakelijk is. 

Annulering door student

• Annulering van de opleiding na inschrijving kan alleen 
schriftelijk per post of per email.

    De administratie kosten bedragen € 100,- . Restitutie van 
de administratiekosten is niet mogelijk.

• Annuleringskosten vanaf de datum van inschrijving tot 1 
maand voor aanvang van de opleiding bedragen 25% van 
de opleidingskosten plus de administratiekosten.

• Annuleringskosten van 1 maand tot 2 weken voor 
aanvang van de opleiding bedragen 50% van de 
opleidingskosten plus de administratiekosten, 
en de niet te annuleren arrangementskosten 
wanneer er op de opleidingslocatie sprake is van 
overnachtingsmogelijkheden en de student daarvoor 
gekozen heeft dienen dan ook te worden betaald.

• Annuleringskosten vanaf 2 weken voor aanvang van 
de opleiding bedragen 100% van het opleidingsgeld. 
En de niet te annuleren arrangementskosten 
wanneer er op de opleidingslocatie spraken is van 
overnachtingsmogelijkheden en de student daarvoor 
gekozen heeft dienen dan ook te worden betaald.

• Bij annulering kan de organisatie voor u op zoek gaan 
naar een passende vervanger, mits dit tijdig wordt 
doorgegeven en mits de vervanger past binnen de 
doelgroep van de opleiding.

•  In het geval een cursist zich terugtrekt en recht heeft op 
een terugbetaling, kan hij/zij ervoor kiezen deel te nemen 
aan de opleiding op een later tijdstip wanneer daar 
plaats is. De niet te annuleren arrangementskosten vallen 
hierbuiten (zie 20) en zullen wel betaald moeten worden.

Annulering door het opleidingsinstituut

• Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor een 
opleiding te annuleren bij minder dan 5 deelnemers.

    Indien het opleidingsinstituut besluit tot annulering 
zal het reeds betaalde opleidingsgeld, inclusief 
administratiekosten, binnen een maand worden 
gerestitueerd.

• Bij ziekte of uitval van de docent zal de student zo 
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval 
van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of 
restitutie. Het opleidingsinstituut zal ervoor zorgen dat de 
lessen op een ander tijdstip alsnog worden aangeboden.

Tussentijdse beëindiging

• Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding vindt geen 
restitutie van het opleidingsgeld plaats. Er wordt bekeken 
welke mogelijkheden er zijn om op een later tijdstip 
alsnog te kunnen deelnemen. Het onderzoeken van deze 
mogelijkheden geeft echter geen garantie en er kunnen 
ook geen rechten aan worden ontleend.

Uitsluiting

• Indien een student de voortgang van de lessen verstoort, 
heeft het instituut het recht om de student uit te sluiten 
van het verder volgen van de lessen.

Verzuim van student

• Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke 
of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld.
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    De student moet minimaal 90% aanwezig zijn om 
de open boek examens te mogen maken en daarna 
gecertificeerd te kunnen worden. 

Wijzigingen

• Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om 
wijzigingen van de cursusdata, locatie en docenten door 
te voeren zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding 
of aanpassing van de annuleringsvoorwaarden. Deze 
aanpassingen zullen alleen gebeuren indien het 
opleidingsinstituut zich daartoe genoodzaakt voelt.

    Wanneer de opleiding door overmacht niet op de 
afgesproken plaats, data en tijd kan plaatsvinden zal het 
opleidingsinstituut zorgdragen voor een vervangend 
tijdstip. Onder overmacht worden omstandigheden 
verstaan die het opleidingsinstituut redelijkerwijs niet 
aan te rekenen zijn. Hierbij kunt u onder andere denken 
aan ziekte, weers- en verkeersomstandigheden. De 
cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gebracht.

Aansprakelijkheid

• Deelname aan de opleiding is voor eigen risico.
    Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijkheid voor 

enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van 
of opgelopen tijdens de opleiding.

Eigen risico

• Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij 
lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent 
vooraf geïnformeerd te worden zodat er overleg kan 
plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden de huisarts te 
raadplegen.

Privacy

•  Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en 
gerelateerd aan de opleiding zullen vertrouwelijk worden 
behandeld. Van alle studenten aan de opleiding wordt 
verwacht respectvol om te gaan met vertrouwelijke en 
persoonlijke informatie van de medestudenten.

Intellectueel eigendom

• De cursist ontvangt voor aanvang en tijdens de opleiding 
alle benodigde cursusmaterialen voor het volgen 
van de opleiding. Deze zijn bij de opleidingskosten 
inbegrepen. Alle materialen vallen onder copyright van 
het HypnoBirthing® Institute. Het eigendomsrecht van 
het verkregen materiaal berust bij de cursist.

    Alle door het opleidingsinstituut verstrekte 
cursusmateriaal, zowel mondeling als op schrift, 
zijn uitsluitend bestemd voor de studenten aan 
de betreffende opleiding en mogen niet zonder 
voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut 
worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis 
aan derden worden gebracht.

Klachtenprocedure

• Indien een student een klacht heeft, wordt zij verzocht 
direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact op te 
nemen met de docent. Er zal in een vertrouwelijk gesprek 
geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid te 
verhelpen. Mocht de student er samen met de docent 
niet uit komen, dan kan de student haar klacht per email 
sturen aan mevrouw C. Nypels. Zij is HypnoBirthing 
faculty member en bij klachten het eerste aanspreekpunt 
voor het HypnoBirthing instituut in Amerika. Zij zal de 
student en de docent raadplegen alvorens zij u een 
oplossing biedt. Contactgegevens mevrouw Nypels: 
jmmnypels@hotmail.com Wanneer de student de 
oplossing niet redelijk en bevredigend vindt, zal mevrouw 
Nypels de klacht doorsturen naar mevrouw Keeler, 
uitvoerend directeur van het HypnoBirthing instituut in 
Amerika.

    De uitspraak van mevrouw Keeler is bindend voor het 
instituut. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld 
en 24 maanden worden bewaard.


