Leercontract jaartraining Soul Coach De Gewijde Reis

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst voor het volgen van de jaaropleiding Soul Coach komt
tot stand door schriftelijke bevestiging door De Gewijde Reis aan
de deelnemer/ student van diens aanmelding via de webshop. De deelnemer
heeft na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen. In deze 14 dagen kan
de aanmelding ingetrokken worden door een mail te sturen naar
info@degewijdereis.nl
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opleiding.
Artikel 2: Inbegrepen begeleiding en diensten
De Soul Coach opleiding kent 7 weekenden gedurende een jaar, waarin je gaat
ervaren en leren middels diverse verschillende methodieken hoe we binnen de
Gewijde Reis onze deelnemers begeleiden vanuit bijzijn, liefdevolle ondersteuning en
gewaarzijn. Deze technieken kan je gebruiken om je cliënten en deelnemers een
veilige bedding te geven zodat ze hun eigen innerlijke wereld kunnen verkennen,
transformeren en trauma’s kunnen helen.
Alle werkvormen, muziek en materialen (o.a. heartdancing workshops, muziek
ademwerk (Sacred Breath), Core Wound vragenlijst, Sacred language of the Heart
vragenlijst, theorie focusing en handleiding licht van compassie meditatie) zullen ter
beschikking worden
gesteld na afloop van het betreffende weekend en mogen door de deelnemers van
de Soul Coach opleiding voor eigen gebruik of in eigen praktijk gebruikt worden.
Artikel 3: Opleidingskosten
De kosten voor de opleiding inclusief materiaal en alle weekenden bedragen
€ 1.495 (excl verblijfskosten en maaltijden).
Je kunt dit bedrag in drie termijnen betalen (aanbetaling en drie resterende
termijnen).
Betaling en daarmee inschrijving geschiedt via de website.
Artikel 4: Annuleringsvoorwaarden
Voor deze jaartraining zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
na definitieve aanmelding en betaling van de 1e termijn committeer je je aan het
gehele jaartraject. Binnen 14 dagen na aankoop kan je bedenken en krijg je je
inschrijfgeld volledig terug. Er vindt geen restitutie van de 1e termijn plaats na deze
tijd. Ook geen restitutie van inschrijfgeld voor volgende termijnen bij tussentijds
stoppen. Bij ziekte van één of meer weekenden gedurende het traject vindt geen
restitutie plaats. Wel kan je een weekend in de volgende cyclus inhalen.
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Artikel 5: Copyright en eigendomsrecht
Het copyright en eigendomsrecht van al het materiaal berust bij De Gewijde Reis en
er mag niets naar derden verspreid worden zonder toestemming hiervoor van De
Gewijde Reis.
De deelnemer aan de opleiding mag alle materialen die hem tijdens en na
de opleiding worden verstrekt slechts toepassen voor eigen gebruik of
gebruik in eigen praktijk.
Artikel 6: Condities bij ziekte
In geval van ziekte van de trainer zal er een vervangende trainer
gezocht worden. Mocht dit niet lukken dan zal het weekend doorgeschoven
worden.
In geval van ziekte van een deelnemer bestaat er mogelijkheid om het
gemiste weekend in te halen in de volgende cyclus. Er vindt geen restitutie van
inschrijfgeld plaats.
Artikel 7: Condities wanneer de opleiding onverwacht niet doorgaat
Als een weekend van de jaaropleiding onverhoopt niet door kan gaan,
wordt er een nieuwe datum en/of locatie afgesproken wanneer dit weekend
ingehaald kan worden.
Artikel 8: Communicatie
Bij vragen over de studie, studiebegeleiding, of roostering kun je ons
bereiken op info@degewijdereis.nl
Artikel 9: Privacyverklaring
De privacyverklaring is van toepassing op de jaartraining Soul Coach.
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