Algemene voorwaarden opleidingen en cursussen OLFLO
Deelname
• Je verklaart dat je uit eigen ini3a3ef aan opleidings- en/ of curusac3viteiten deelneemt en dat je de
volledige verantwoordelijkheid draagt voor je handelen en de gevolgen ervan, gedurende je deelname.
• Je aanmelding geldt voor het volledige traject van de betreﬀende opleiding/ cursus.
• Je gaat ermee akkoord, dat je de opleiders, indien van toepassing, op de hoogte stelt, als je
voornemens bent een andere vorm van therapie/opleiding met andere therapeuten/
opleidingsinstelling aan te gaan.
• Je gaat ermee akkoord, dat je je aandeel met betrekking tot huishoudelijke zaken, schoonhouden,
verzorgen van maal3jden en dergelijke levert.
Aanvullend voor het 4-jarig opleidingsprogramma
• Je inschrijving geldt, in geval van het 4 jarig opleidingsprogramma telkens voor de termijn van een jaar
• Gedurende je opleiding zul je jaarlijks een opleidingsovereenkomst en betalingsovereenkomst voor de
betreﬀende periode van je opleiding voorgelegd krijgen.
• Je gaat akkoord met je aanwezigheid op- en deelnameverplich3ng aan de opleidingsdagen en de
thuiswerkgroepen. Ter plaatse overnachten is 3jdens het eerste opleidingsjaar verplicht.
• Je gaat akkoord met het maken van een evenredig, over alle studenten verdeeld, aandeel in het
schrijven van opleidingsverslagen.
• Je gaat ermee akkoord dat je, gedurende het 4-jarige kernprogramma, zorg draagt voor minimaal 10
individuele sessies persoonlijke gestalt-art therapie.
• Je gaat ermee akkoord dat een van de opleidingsbijeenkomsten op een loca3e elders (in de natuur)
wordt doorgebracht en dat de kosten hiervan hoofdelijk worden omgeslagen (voor een maximum van
€40,- per persoon)
• Je gaat ermee akkoord, dat je een inschrijvingsbedrag van 350 euro betaalt en dat je in het aan je
opleiders geretourneerd betalingsplan/ overeenkomst aangeeM, hoe je het resterende bedrag (1400
euro) van het opleidingsjaar zult betalen.
• Ondergetekende draagt zorg voor 3jdige betaling conform dit zelf ingevulde betalingsplan/
overeenkomst.
• Het aanmeldingsgesprek (75 euro) wordt apart gefactureerd en is geen onderdeel van jouw
betalingsovereenkomst voor het opleidingsjaar.
• Je gaat ermee akkoord dat je, nadat je ingeschreven en aangenomen bent een opleidingsjaar, het
volledige opleidingsbedrag van 1750 euro voldoet. Dit geldt ook als je de opleiding eerder mocht
verlaten.
• Je gaat ermee akkoord, dat in de laatste opleidingsbijeenkomst van een periode, in overleg met jou, je
deelname aan het volgende opleidingsjaar wordt vastgesteld.
• De kosten voor jouw opleiding (aanmeldingsgesprek, deelnamegeld e.d.) vallen niet onder het
vergoedingen- stelsel van de SBGA. Individuele sessies vallen wel onder dit stelsel.
Aanvullend voor andere opleidingsac3viteiten/ cursussen en dergelijke
• OLFLO is niet verantwoordelijk voor overige kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijVosten, kosten
gemaakt voor maal3jden en dergelijke;
• OLFLO behoudt zich het recht voor, indien de cursist zich naar mening van de eigenaren misdraagt en/
of conﬂictsitua3es uitlokt zonder deze te willen oplossen, deze de toegang te ontzeggen. In een
dergelijk zeldzaam geval worden de deelnamekosten naar rato geretourneerd.
• Er bestaat geen recht om te overnachten bij OLFLO, dit is een service die, indien mogelijk, wordt
aangeboden tegen een redelijke vergoeding. Een en ander aZankelijk van de betreﬀende
opleidingsac3viteit.
• Er bestaat geen recht op inhalen in een andere (parallel)groep. Dit is een geboden service waaraan
OLFLO medewerking verleent indien mogelijk.

