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Algemene opleidingsvoorwaarden van BeWell Healing   v1.0   9-8-2021  

Artikel 1 - Definities en werking   

In deze Algemene opleidingsvoorwaarden wordt verstaan onder:   

 BeWell Healing: BeWell Healing te Schoonhoven (ingeschreven bij KvK Rotterdam onder 
nummer 80089321).  

 Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent 
inlichtingen vraagt.   

 Student: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.  
 Opleiding: Iedere opleiding, workshop, cursus of training die onder welke naam dan ook 

door BeWell Healing wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland en ongeacht de 
hoogte van de kosten ervan.  

 Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de student aan BeWell Healing verschuldigd 
is voor het deelnemen aan de opleiding.  
 

Deze Algemene opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende 
het door studenten volgen van een opleiding bij BeWell Healing.  

  

Artikel 2 - Beschikbaarheid  

BeWell Healing verstrekt aan iedere particulier, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van 
deze voorwaarden wenst te sluiten, een exemplaar van deze Algemene opleidingsvoorwaarden.  

  

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten   

1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen BeWell Healing en een particulier 
komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding 
door de desbetreffende particulier of door inschrijving via de website van BeWell Healing. 

2. Een door BeWell Healing gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van 
een opleiding door middel van een advertentie, een folder of een aan een particulier 
gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel is voldaan.   

3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter 
beoordeling van BeWell Healing, is BeWell Healing gerechtigd om van het geven van de 
betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of 
een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de leerling. In 
geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven werkdagen voor de 
eerste lesdag van de opleiding plaats.   

4. Indien BeWell Healing kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te 
combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de student het recht om 
binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van BeWell Healing door middel van 
een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.   

5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de 
overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling 
van BeWell Healing als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zonder dat op een der 
partijen nog enige verplichting rust.   
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Artikel 4 - Gevolgen van de overeenkomst   

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: 'de overeenkomst') tot stand is 
gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:   

• De student is aan BeWell Healing verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, 
te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.   

• Aanmelding en bedenktijd   
Na aanmelding voor een opleiding bij BeWell Healing heeft de student 14 dagen bedenktijd. 
Binnen deze periode kan de student de aanmelding schriftelijk annuleren zonder dat er kosten 
voor u ontstaan. Bij de start van de opleiding is altijd het volledige lesgeld verschuldigd.  

• Annulering door BeWell Healing   
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft BeWell Healing het recht de opleiding te 
annuleren. Het eventueel betaalde lesgeld wordt binnen 2 weken na het bekend maken van de 
annulering volledig gerestitueerd.  

• Annulering door de student  
Mocht de student door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding 
waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient de student dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij 
annulering binnen twee maanden voor aanvang van de opleiding is de helft van het lesgeld 
verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de opleiding is het volledige lesgeld verschuldigd.  

 

Artikel 5 - Ontbinding   

• Ontbinding vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de student tegelijk met het 
verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de 
bankrekening van BeWell Healing.  Indien overmaking niet binnen zeven dagen na 
verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de student geacht 
zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van hetgeen bepaald 
in art.4.   

• Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet 
daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is 
dat voor rekening en risico van de student.   

 

Artikel 6 - Overige rechten en plichten van de student   

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht 

1. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader 
van de opleiding.   

2. De voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door BeWell 
Healing ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.    

3. Zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen.    

4. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die 
gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten en/of eventuele 
proefpersonen.   
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5. De bij lid 4. genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van 
de aandoening.  

6. Niets zonder toestemming van de samenstellers te kopiëren en of te vermenigvuldigen c.q. 
te verspreiden. 

7. Strikt vertrouwelijk om te gaan met alle persoonlijke informatie die tijdens de opleiding wordt 
gedeeld. 

  

Artikel 7 - Overige rechten en plichten van BeWell Healing   

1. BeWell Healing bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. BeWell 
Healing is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. BeWell Healing zal van deze 
bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.   

2. BeWell Healing is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de 
opleiding te ontzeggen indien de student zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 
gedraagt. 

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid   

1. De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke 
geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. BeWell Healing aanvaardt 
generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die 
geschiktheid. De student vrijwaart BeWell Healing voor eventuele aanspraken van derden, 
waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medestudenten.   

2. BeWell Healing aanvaart generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van 
eigendommen van de student of anderszins door de student meegebrachte materialen 
gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de student in de opleidingsruimte van 
BeWell Healing    

3. BeWell Healing is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in 
verband met het volgen van de opleiding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 
BeWell Healing of haar docent(en).   

4. De student vrijwaart BeWell Healing voor de aanspraken van derden ter zake van de in 
artikel 5 lid 4 bedoelde ziekte of aandoening.   

5. BeWell Healing is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de 
student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, workshop, en/of 
andere activiteiten ten behoeve van BeWell Healing.   

 

Artikel 9 - Auteursrechten  

Alle rechten van het door BeWell Healing verstrekte cursusmateriaal en documentatie berusten bij 
BeWell Healing, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.  

Het is niet toegestaan om het lesmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm 
openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door BeWell 
Healing worden verzorgd, zonder schriftelijk toestemming van BeWell Healing.  
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Artikel 10 - Verwerkingstijd  

BeWell Healing reageert binnen 2 werkdagen op e-mails, brieven en voicemailberichten met een 
antwoord of bevestiging van ontvangst van het bericht. Als een bericht een voorzienbaar langere 
verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van 
ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden.  

  

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid  

BeWell Healing zal de door de student beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen 
voor zover dit mogelijk is. BeWell Healing zal eenieder betrokken bij de opleiding tot geheimhouding 
verplichten. BeWell Healing is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de 
geheimhoudingsplicht indien BeWell Healing aannemelijk kan maken deze schending niet te 
hebben kunnen verhinderen. 

 

Artikel 12 - Privacy 

1. De student geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan BeWell 
Healing zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van BeWell Healing. Deze 
persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor BeWell Healing en worden in beginsel niet aan 
derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of BeWell 
Healing hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is. 

2. Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft BeWell Healing 
gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente versie telkens op haar website 
te raadplegen valt (https://bewell-healing.nl/index.php/privacy-verklaring/). 

  

Artikel 13 - Wijziging van de Algemene opleidingsvoorwaarden   

BeWell Healing is te allen tijde gerechtigd deze Algemene opleidingsvoorwaarden te wijzigen. De 
Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor 
de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere 
overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene opleidingsvoorwaarden van toepassing.  


