Versie 2016

Opleidingsovereenkomst
Hierbij meld ik mij aan bij de Christel Heidemann Academie (Int. Akademie für Meridian- und
Farbtherapie Christel Heidemann) vertegenwoordigd door:
Cees Tjeerdema, Engwierderlaan 7, 8754 JE Makkum
aan voor de scholingscyclus 2016-2017
voor opleiding tot Meridiaan-kleurentherapeut vlg. Christel Heidemann
Naam:
Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Geb. Datum:

Beroep:

Tel:

Mobiel:

E-mail:

Ik accepteer de deelnamevoorwaarden van de Christel Heidemann Academie
versie 2016
Plaats:

Datum

Handtekening deelnemer

Handtekening studieleider

In tweevoud opgemaakt. Gaarne blad 1 in tweevoud ondertekend terugzenden.
Kopie diploma / afstudeerakte bijvoegen
Christel Heidemann Akademie Deutschland: Barbara Küper- Frerich ∙ Wartenbergweg 119 ∙ D - 58453 Witten ∙ Tel: 0049 - (0)23 02 - 179 33 50
E-Mail: barbara.frerich@gmx.de ∙ Homepage: www.meridian-und-farbtherapie.de ∙ www.farbmeridiantherapie.de
Christel Heidemann Akademie Niederlande: Cees Tjeerdema ∙ Engwierderlaan 7 ∙ NL - 8754 JE Makkum ∙ Tel: 0031 - (0)515 - 23 21 19
E-Mail: ctjeerdema@home.nl ∙ Homepage: www.meridiaantherapie.nl ∙ www.meridiaankleurentherapie.nl
Bankverb.: Christel Heidemann Akademie∙ Triodos Bank∙ BIC: TRIONL2U∙ IBAN: NL27 TRIO 0197 7178 53
Kamer van Koophandel Nr.: 40006032 ∙ Registr. CRKBO.NL ∙

Deelname voorwaarden van de Christel Heidemann Academie

versie 2016
Deelname voorwaarden:
De opleiding tot Meridiaan- kleurentherapeut is een nascholing voor mensen die al een medische
vooropleiding op minimaal HBO niveau hebben gevolgd. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten,
huidtherapeuten, acupuncturisten, HBO verpleegkundigen en artsen.
Opbouw, omvang, leerplan:
De opleiding omvat 7 cursussen van 3,5 dag ( met elk 27 uur onderwijs) verdeeld over ongeveer
twee jaar. Onderwijsuren totaal 189 uur, bestaand uit 91 uur vaktheorie en 98 uur praktijk. Eigen
studiebelasting zal, afhankelijk van de leervaardigheid, 1 tot 3 uur per week zijn. De eerste twee
blokken zijn als inleidende cursus te volgen, hierna beslist men tot deelname aan de rest van de
opleiding.
Opleidingsdoel, afsluiting
Doel van de opleiding is het onderwijzen van de Meridiaan- en kleurentherapie zoals deze door
Christel Heidemann ontwikkeld is met geesteswetenschap van Rudolf Steiner als achtergrond,
aangevuld met de nieuwste onderzoeksresultaten en wetenschappelijke ontwikkelingen. De
opleiding sluit af met een kennistoets en de uitreiking van een certificaat. Dit certificaat geeft recht
op het voeren van aanvullende kwalificatie: Meridiaan- en Kleurentherapeut vlgs. Christel
Heidemann en recht tot toelating van de Nederlandse Beroepsvereniging MeridiaanKleurentherapie (NBMK) en de Duitse vereniging: Verband Meridian- und Farbtherapie Christel
Heidemann e.V.
Tevens dient het certificaat als bewijsstuk voor het verkrijgen van accreditatiepunten.
Aanmelding:
Aanmelding voor de cursus moeten schriftelijk worden ingediend. Aanvragen worden behandeld in
volgorde van ontvangst. Het deelnemersaantal is uit didactische redenen beperkt. De cursussen
kunnen alleen plaatsvinden als er zich voldoende deelnemers aanmelden. (4 tot 16 deelnemers)
Intrekking en opzegging:
Binnen 14 dagen na de verplichte registratie kunt u kosteloos nog annuleren.
Een annulering is alleen schriftelijk mogelijk. Voor annuleringen tot 8 weken voor cursusaanvang
brengen wij € 50,00 administratiekosten in rekening. Als u annuleert tot vier weken voordat de
colleges beginnen, vragen wij 30% van de cursuskosten, tot 14 dagen voor aanvang, 50% van het
cursusgeld. In geval van te late annulering of het niet verschijnen wordt het volledige cursusgeld
berekend. Maatgevend is de datum van ontvangst van de annulering in ons kantoor. Vervangende
deelnemers zullen worden aanvaard indien zij voldoen aan de toelatingseisen.
Mocht deelname uitval optreden door ernstige problemen, welke de deelnemer niet te verwijten
valt, zoeken de contractanten naar een aanvaardbare oplossing.
Prijzen, diensten, betalingsvoorwaarden:
De cursuskosten bedragen € 450,- per cursusblok. Deze kosten zijn inclusief stencils en
hand-outs. Tevens is koffie en thee inbegrepen.. Voor tijdens de opleiding te verstrekken
materiaal (drie boeken meridiaantherapie € 69,--, kleurenset € 44,-- ) zijn niet inbegrepen.
Het cursusgeld dient 14 dagen voor aanvang te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer
van de Christel Heidemann Academie
Andere betalingsvoorwaarden, bijvoorbeeld gespreide betalingen zijn mogelijk indien schriftelijk
overeengekomen.
Elke vertraging in betaling zal een rente verschuldigd zijn tegen een tarief van 5% boven de
basisrente.
Annulering door de Academie:
Mocht er door overmacht, ziekte van docenten of soortgelijke dwingende omstandigheden, schema
wijzigingen of annuleringen zijn van de kant van de Academie, delen wij dit u onmiddellijk mede. Al
betaalde cursusgelden zullen worden terugbetaald binnen een week na annulering.
Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

Wijziging van Evenementen:
De wijziging van onderdelen in de seminar onderwerpen of de vervanging van leraren door de
organisator is niet een beperking van de overeengekomen diensten, op voorwaarde dat het de
algemene doelstelling van het evenement niet significant beïnvloed. De organisator behoudt zich het
recht voor tot tijdelijke of permanente verplaatsing van de locatie uit overmacht en / of
organisatorische redenen, en zal u tijdig hierover schriftelijk informeren.
Auteursrechten:
Op alle in het kader van de cursus uitgegeven werkdocumenten en toegankelijk gemaakte
inhouden, teksten, tabellen, grafieken en afbeeldingen rusten auteursrechten. Alle rechten, inclusief
vertalingen, herdrukken, het publiekelijk maken en het maken van kopieën van de documenten of
delen daarvan zijn aan de organisatoren voorbehouden. De openbaarmaking aan derden is
verboden in enigerlei vorm. De documenten zijn exclusief alleen voor de deelnemers van een
cursus beschikbaar, Het digitaal opslaan, is alleen toegestaan voor zijn / haar eigen opleiding.
Gebruik boven de grenzen van de Duitse en Nederlandse auteurswet vereist de schriftelijke
toestemming van de organisatoren.
Aansprakelijkheid:
Voor eventuele schade aan eigendommen of gezondheid van de student tijdens de nadering, het
vertrek, of de uitvoering van de cursus dragen wij geen enkele aansprakelijkheid. De deelnemer is
verantwoordelijk voor zijn daden en zijn gezondheid.
Voor de aanpak van de uitvoering van de in de opleiding verworven vaardigheden in de eigen
situatie dragen de organisatoren geen aansprakelijkheid. Een behandeling als onderdeel van de
opleiding door andere deelnemers of de instructeurs van de deelnemers is op eigen risico.
Compensaties zijn uitgesloten.
Geheimhouding:
De deelnemer verbindt zich ertoe ten aanzien van alle informatie die hij heeft ontvangen voor
onderwijsdoeleinden van patiënten, vrijwilligers of medestudenten geheimhouding te bewaren. De
geheimhoudingsplicht geldt ook voor de docenten voor datgene wat zij tijdens de opleiding mede
gedeeld krijgen en waarvan zij de gevoeligheid dienen te begrijpen.
Privacy Policy:
Voor een goede organisatie is het momenteel noodzakelijk persoonlijke gegevens digitaal te
verwerken en op te slaan. De organisatie bewaart en beschermt de gegevens in overeenstemming
met de stand van de techniek. Mocht een doorgave aan derden zinvol zijn, dan zal aan de
deelnemer om toestemming gevraagd worden.
De wet bescherming persoonsgegevens is hierbij van toepassing en leidraad.
Klachtenregeling:
De academie heeft een klachtenregeling, deze is separaat aan te vragen.
Slotbepalingen,
Mochten bepalingen van dit contract of een toekomstige erin opgenomen bepaling geheel of
gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen,
dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet worden beïnvloed.
Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat het contract een regelingsleemte bevat.
Jurisdictie:
De bevoegdheid voor contracten is het adres van de organisator.
Wij willen u er verder nog op wijzen dat de Academie werkt zonder winstoogmerk en mede
mogelijk wordt gemaakt door financiële ondersteuning.
Studiekosten zijn gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen.

