
Augustus 2014 Stichting Izen 
 

Algemene voorwaarden Stichting Izen 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting Izen voor Stichting Izen aangeboden 
cursussen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk 
aangeduid als activiteit. Door inschrijving wordt u (de deelnemer) verondersteld volledig kennis te hebben 
genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 
 
Toelating tot de cursus of activiteit gebeurt in volgorde van aanmelding. De Stichting Izen is gerechtigd 
aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten binnen het kader van afwegingen met het oog 
op de belangen van zowel individuele deelnemers als de cursusgroepen. 
 
Het doorgaan van de aangekondigde activiteit(en) is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per activiteit, 
naar inzicht en beoordeling van de Stichting Izen. Als de activiteit niet doorgaat, ontvangt u uiterlijk één week 
voor de geplande aanvangsdatum bericht. Het reeds betaalde bedrag wordt zo spoedig mogelijk teruggestort. 
 
De Stichting Izen behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht zoals ziekte, overlijden, stakingen 
etc. de aanvangstijd of -datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen. 
U kunt zich aanmelden door invulling van het inschrijfformulier van Stichting Izen op de website. 
 
Uw aanmelding moet vóór de geplande aanvangsdatum van de betreffende activiteit bij Stichting Izen binnen 
zijn. 
Het ingevulde inschrijfformulier verplicht u tot betaling van de gehele overeengekomen lesgeld, mits anders 
vermeld (zie hieronder), anders overeengekomen of naar inzicht en beoordeling van de Stichting Izen. 
 
Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunt u geen rechten ontlenen aan deze 
inschrijving. 
 
U moet de verschuldigde cursusgelden voor aanvang van de activiteit aan Stichting Izen voor Stichting Izen 
voldoen. 
U kunt tot twee weken voor aanvangsdatum uw aanmelding gratis schriftelijk annuleren of wijzigen. 
 
Bij annulering binnen twee weken en uiterlijk tot één week voor aanvangdatum bent u de Stichting Izen €50,-- 
administratie- en annuleringskosten verschuldigd. 
 
Bij annulering binnen één week voor aanvangsdatum moet u het hele cursusbedrag betalen, tenzij anders 
overeengekomen of naar inzicht en beoordeling van de Stichting Izen. 
 
Als de Stichting Izen uw annulering fiatteert, ontvangt u reeds overgemaakte gelden terug, eventueel in 
mindering gebracht met bovengenoemde onkosten. 
 
Als u de cursus of activiteit wilt afbreken nadat deze is begonnen heeft u geen recht meer op restitutie. 
Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen u en Stichting Izen voor Stichting Izen, 
die afwijken van deze algemene voorwaarden, zijn alleen verbindend als Stichting Izen voor Stichting Izen deze 
schriftelijk aan u heeft bevestigd. 
 
Als de Stichting Izen voor Stichting Izen door uw wanbetaling genoodzaakt is de vordering ter incasso uit 
handen te geven, dan komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening. 
 
Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en 
eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft bij de Stichting Izen voor 
Stichting Izen of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende. Het mag alleen benut worden 
voor persoonlijk gebruik. 
De Stichting Izen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door 
uzelf of derden. Deelname aan de activiteit(en) en/of cursus(sen) is vrijwillig. 
 
De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de 
opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. 
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De cursussen en activiteiten zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of 
psychiatrische consulten en/of behandeling(en). De Stichting Izen kan nimmer verantwoordelijk gesteld 
worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten, dit 
betreft ook lichamelijk letstel. 
 
Belangrijke voorinformatie 
De cursus dient je persoonlijke ontwikkeling en is niet gericht op de aanpak van psychische stoornissen en is 
evenmin bedoeld als vervanging voor medische behandeling of voor zinvolle geestelijke gezondheidszorg. 
Het is belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van eventuele speciale wensen of eisen, zodat ik je optimaal 
kan begeleiden. Daarom vragen wij je om even bij het volgende stil te staan. 
Zijn er t.a.v. lichamelijke en/of geestelijke gezondheid (conditie) in het verleden of nu specifieke dingen 
waarmee wij rekening moeten houden? Denk aan bijzondere gebeurtenissen, medicijngebruik, enzovoort. 
Zijn er eventueel nog andere specifieke wensen waarmee wij rekening dienen te houden? Informeer ons, ook 
als er tijdens de cursus wijzigingen zijn. 
 
Verder is het belangrijk te weten dat alle vertrouwelijke informatie met uiterste zorg wordt behandeld.  

 


