
Algemene voorwaarden voor cursisten bij Hornsveld Psychologen praktijk  

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en trainingen waarvoor men zich individueel 
inschrijft.  

Men schrijft zich in voor een workshop of training door het invullen en indienen van een inschrijfformulier via 
de website www.hornsveldpsychologenpraktijk.com  en verklaart daarmee akkoord te gaan met de algemene 
voorwaarden. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Hornsveld Psychologen Praktijk via 
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com een bevestiging en een nota.  

Indien men zich inschrijft wordt er van uitgegaan dat men voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de 
betreffende workshop of training.  Indien daar aanleiding toe is wordt nader geïnformeerd naar de genoten 
vooropleiding. Bij twijfels over de toelatingsvoorwaarden wende men zich tot 
hornsveldpsychologenpraktijk@gmail.com. 

Indien de cursus vol is kan de cursist zich opgeven voor de wachtlijst. Wanneer een cursusplaats vrijkomt zal 
de eerste op de wachtlijst benaderd worden. Heeft deze geen interesse (meer), dan wordt nummer twee 
benaderd enzovoorts.  

Indien het aantal potentiële deelnemers voor een workshop of training minder bedraagt dan de helft, kan de 
workshop worden geannuleerd. Er zal met de mensen die zich ingeschreven hebben worden overlegd over 
plaatsing in een cursus op een later tijdstip of teruggave van het volledige inschrijfgeld.  

De factuur binnen 5 werkdagen naar het privé-mailadres van de cursist gestuurd, tenzij op het 
inschrijfformulier anders is aangegeven. De cursist is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Indien de 
werkgever de kosten betaalt, zal de cursist ervoor zorgen dat de factuur tijdig wordt betaald. Het inschrijfgeld 
dient uiterlijk 3 weken voor aanvang te zijn ontvangen.  

Annuleren kan alleen per e-mail. Bij annulering tot vier weken van te voren krijgt u het gehele bedrag min € 
50,- administratiekosten retour. Bij annulering binnen vier weken krijgt u 50% retour. Bij annulering in de 
laatste week voor aanvang vindt geen teruggave plaats.  

Bij eendaagse workshops is 90% aanwezigheid verplicht. 
Bij de EMDR Basistraining en EMDR Vervolgtraining is voor het verkrijgen van het certificaat 100% 
aanwezigheid verplicht. Indien men door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op dag 1 of dag 2 moet de 
training worden afgebroken. In overleg kan worden gezocht naar een passende oplossing. Bij afwezigheid op 
dag 3, 4 of 5 kan in overleg worden deelgenomen aan een volgende gelegenheid. De kosten voor een andere 
dan oorspronkelijk geplande trainingsdag bedragen € 95. 

Bij uitval van een docent door overmacht zal Hornsveld Psychologen Praktijk zich inspannen om adequate 
vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Hornsveld Psychologen Praktijk zo spoedig 
mogelijk met een alternatieve lesdatum komen of het volledige bedrag restitueren. In het geval van uitval van 
een lesdag door extreme weersomstandigheden zal de lesdag worden verplaatst. In dit geval heeft de 
deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de 
verzorging van de vervangende lesdagen zijn voor Hornsveld Psychologen Praktijk.   

De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars uitkeren.  

 


