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Contract  

 

 Coach/Counselor – Jaar 2 van de Psychosynthese Opleiding  
 

Het ingevulde contract graag mailen naar: info@broedplaats.academy of per 

post naar Smaragdweg 2, 3817 GM Amersfoort. 
 

 

Ondergetekende: 
  

Naam 

 

 

Adres 
 

 

Postcode en Plaats 

 

 

Geboortedatum 
 

 

Telefoon 

 

 

E-mail adres 
 

 

Factuuradres 

e-mail 
contactpersoon 

(werkgever) 

 

 

Graag een recente foto bijsluiten of digitaal aanleveren. 
 

 

Ik schrijf me graag in voor:  
S.v.p. aankruisen 

 

  
Coach Counselor Psychosynthese Opleiding, 2e jaar. Start september 
2022.  

 

 

Kosten 

De kosten van het basisjaar bedragen € 4665,- inclusief alle lesdagen en 

leertherapie sessies. Het opleidingsjaar is vrij van BTW. 

Opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar. 
Je mag de opleidingskosten in 2 delen betalen. 

 

Bij deze kosten zijn inbegrepen de lesdagen, handouts, readers, gebruik van 

materialen tijdens de lesdagen, supervisie en 10 leertherapiesessies per jaar 
zoals vermeld in de Studiegids.     

De kosten zijn exclusief aanschaf van studieboeken.  

mailto:info@broedplaats.academy
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Je ontvangt een factuur, waarna je het bedrag kunt overmaken binnen de 

gestelde termijnen.  
 
 

Ik heb de volgende kennis of ervaring met psychosynthese: 

S.v.p. aankruisen 

 

 De Sprong d.d   … 

 Basisjaar afgerond d.d. … 

 

Ik heb de volgende relevante vooropleiding gevolgd / diploma’s (jaar) 

 

 
 

 

 
 

Wij nodigen je na ontvangst van jouw inschrijfformulier graag uit voor een 

kennismakingsgesprek om jouw vragen door te nemen en om samen te bekijken 

of de opleiding bij jou past. 
 

Ondertekening: 
 

 Ik ben akkoord met de Algemene Voorwaarden van De Broedplaats. 

De privacyverklaring van De Broedplaats is terug te lezen op de website. 

 

Ik ben mij bewust van mijn eigen verantwoordelijkheid voor de keuze tot 

deelname aan de opleiding en verklaar hierbij alle noodzakelijke informatie 
verstrekt te hebben. 

 
Datum : Naam: 

 
 

 

 

Handtekening: 

 

 
  

https://broedplaats.academy/algemene-voorwaarden/
https://broedplaats.academy/privacy-verklaring/
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Invullen door De Broedplaats 
 

Registratienummer student :  

 
Datum ontvangst contract : 

 

Datum kennismakingsgesprek 

 

: 

Naam medewerker De Broedplaats 

 

: 
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Op de Psychosynthese Opleiding zijn de Algemene Voorwaarden van De 
Broedplaats v.o.f van toepassing. Deze zijn te lezen op de website van 

De Broedplaats. 

 
Voor de Opleiding zijn de navolgende bepalingen met name van belang: 

 

 

1. Algemeen 
De Broedplaats verzorgt opleidingen, trainingen en programma’s voor 

beroepsonderwijs op basis van psychosynthese, daarnaast beheert zij een 

netwerk en organiseert zij evenementen zoals opgenomen op haar website 
www.broedplaats.academy.  

 

2. Opleidingen 

De Broedplaats organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige opleidingen, 
nascholingen en programma’s. Zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde 

resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel 

niet garanderen. 
 

3. Aanmelding opleiding en betaling 

3.1 Na ontvangst door De Broedplaats van een inschrijfformulier via de website 
of via de post, is de desbetreffende persoon als deelnemer ingeschreven voor de 

betreffende opleiding, nascholing of programma en is de deelnemer verplicht het 

totale lesgeld van de opleiding/nascholing of de totale kosten van het programma 

te betalen, ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen.  
 

3.2 De overeenkomst tussen deelnemer en de Broedplaats komt tot stand na 

aanmelding zoals in artikel 3.1 omschreven. Dit betreft een bindende afspraak 
voor de periode van de aangeboden opleiding of workshop.  

De Psychosynthese Opleiidng duurt 3 jaar en dient in uiterlijk 5 jaar na eerste 

aanmelding door deelnemer te worden afgerond om in aanmerking te komen 
voor een diploma.  

Deelnemer gaat steeds voor 1 opleidingsjaar een overeenkomst aan met De 

Broedplaats.  

 
3.2. Indien de verschuldigde opleidingsgelden niet volgens de overeengekomen 

betalingstermijn zoals vermeld op de factuur worden betaald, is een deelnemer in 

gebreke en is De Broedplaats gerechtigd, zonder verdere in gebrekestelling, 
incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het 

incasseren van verschuldigde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of 

buitengerechtelijke kosten - welke kosten worden gesteld op 15% van de 
verschuldigde bedragen - komen voor rekening van de deelnemer. Vanaf de 

datum van het in gebreke zijn, wordt eveneens de wettelijke rente in rekening 

gebracht.  

Onverlet bovenstaande is De Broedplaats altijd bereid om te trachten 
gezamenlijk een oplossing te zoeken en om te helpen. Een afwijkende regeling is 

slechts bindend indien deze schriftelijk door de directie van De Broedplaats is 

bevestigd. 
 

4. Tussentijdse beëindiging en annulering van een opleiding of 

programma door een deelnemer 

 

https://broedplaats.academy/algemene-voorwaarden/
https://broedplaats.academy/algemene-voorwaarden/
http://www.broedplaats.academy/


 

 

 

Inschrijfformulier Coach/Counselor Psychosynthese Opleiding  - Jaar 2 
   

4.1 Tussentijdse beëindiging van een opleiding of programma door een 
deelnemer is alleen schriftelijk mogelijk via een e-mail of aangetekende brief aan 

De Broedplaats, Smaragdweg 2, 3817 GM Amersfoort, met mededeling en reden 

van opzegging. In dat geval is de Broedplaats niet verplicht tot restitutie van 
betaalde opleidingsgelden over te gaan. In bijzondere gevallen, dit ter 

beoordeling van de Broedplaats kan worden deelgenomen aan een latere 

uitvoering van de opleiding.  

4.2 Bij annulering door een deelnemer binnen 2 maanden voor aanvang van de 
eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht. 

4.3 Bij annulering door een deelnemer meer dan 2 maanden voor aanvang van 

de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening 
gebracht. 

4.4 Een deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding voor een 

bepaalde opleiding. Annulering binnen 14 dagen na aanmelding kan derhalve 

zonder kosten geschieden. 
4.4 Uitzondering op het hierboven gestelde vormen programma’s, workshops en 

kortdurende opleidingstrajecten tot en met 8 les-/programmadagen. In deze 

gevallen bestaat na inschrijving geen annulerings- en restitutiemogelijkheid en is 
het volledige lesgeld verschuldigd. 

In overleg met de Broedplaats kan de deelnemer overgaan tot vervanging 

door een ander. 
 

5. Annulering of uitstel van een opleiding of programma door de 

Broedplaats 

De Broedplaats is gerechtigd de dienstverlening uit te stellen of te annuleren, 
zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook, in het geval er 

sprake is van een te gering aantal deelnemers, alsmede in het geval dat de 

samenstelling van de groep van deelnemers, naar inzicht van De Broedplaats 
afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening.  

Bij uitstel langer dan 6 weken heeft de deelnemer recht op restitutie van 

eventueel overgemaakt lesgeld/kosten van het programma. Bij totale annulering 
van de opleiding of van het programma wordt eventueel overgemaakt lesgeld 

teruggestort aan deelnemer.  

 

6. Kwaliteit van de opleidingen 
6.1 De opleidingsgroepen zijn beperkt qua aantal deelnemers en worden begeleid 

door professionele trainers en vanaf 16 deelnemers ook door een co-trainer. Alle 

trainers zijn ervaren en ontvangen zelf supervisie over hun begeleidingswerk.  
6.2. De Broedplaats behoudt zich het recht voor om opleidingsdata, tijden of 

plaats te veranderen indien omstandigheden dit noodzakelijk maken.  

6.3. Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de 
Broedplaats en door haar ingehuurde trainers. De gegevens over de deelnemers 

van een opleiding zullen onder geen beding verstrekt worden aan mensen of 

bedrijven die niet verbonden zijn aan de Broedplaats of aan derden. De 

registratie van gegevens vindt plaats overeenkomstig het Privacy Reglement van 
de Broedplaats. 

6.4 Het studiemateriaal is beschermd door auteurs- en/of andere 

intellectuele/industriële rechten, welke door de trainers en deelnemers 
onvoorwaardelijk worden erkend.  

6.5 De trainers en deelnemers zijn niet gerechtigd cursusmateriaal op enigerlei 

wijze aan derden over te dragen, af te staan, of ten gebruik(e) te geven. Het 

copyright op alle verstrekte materialen berust derhalve bij De Broedplaats. De 
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Broedplaats heeft het recht om materialen verkregen uit opdrachten of stages 
voor onderwijsdoeleinden te gebruiken met in acht neming van bescherming van 

de privacy van de deelnemer/student.  

Het zonder uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van De 
Broedplaats verveelvoudigen en of verspreiden van de ter beschikking gestelde 

materialen als genoemd in dit artikel maakt de deelnemer schadeplichtig. 

6.6. Studenten en docenten verklaren zich te houden aan de ethische code zoals 

bepaald door de EFPP (zie verder). 
6.7 De Broedplaats kent een Klachtenprocedure. Deze is voor iedereen te allen 

tijde in te zien via de website www.broedplaats.academy.  

 
Artikel 7 Afbreken van een opleidingsjaar 

7.1. De Broedplaats heeft het recht om, in het belang van de student en met 

opgave van redenen die de voortgang van de studie belemmeren, een student te 

adviseren om een opleidingsjaar tussentijds af te breken.  
7.2 In geval van ernstige ziekte die het de deelnemer onmogelijk maakt de 

opleiding/het programma te continueren, kan door de deelnemer restitutie van 

lesgeld/kosten van het programma worden aangevraagd voor de verdere 
lessen/programmadagen die niet meer gevolgd kunnen worden. Bij de aanvraag 

van deze restitutie dienen verklaringen te worden overhandigd van de huisarts, 

een medisch specialist. 
7.3 Als de Broedplaats een deelnemer verzoekt de opleiding of het programma te 

stoppen ingevolge artikel 7.1, restitueert de Broedplaats aan deelnemer de 

betaalde opleidingskosten naar rato van het aantal gevolgde 

lessen/programmadagen.  
7.4. Indien een deelnemer verzoekt de opleiding of het programma te stoppen 

ingevolge artikel 7.2, restitueert de Broedplaats aan deelnemer de betaalde 

opleidingskosten naar rato van het aantal gevolgde lessen/programmadagen.  
Van dit te restitueren bedrag wordt 25% door de Broedplaats ingehouden voor 

gemaakte kosten.  

7.5 Iedere deelnemer aan een opleiding dient ten minste 90% van de lesdagen 
te volgen. Indien meer dan 10% van de lesdagen verzuimd wordt, behoudt de 

Broedplaats het recht om desbetreffende persoon niet toe te laten tot de 

examens of geen diploma te geven of tegen bijbetaling van kosten lessen in te 

halen. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lesdagen.  
 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

De Broedplaats is niet aansprakelijkheid voor enige vorm van fysiek of mentaal 
letsel, verlies en diefstal van en schade aan persoonlijke eigendommen van 

deelnemers of derden.  


