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Artikel 1. Definities 
1. 1 Deze algemene voorwaarden betreffen in totaliteit de overeenkomst die de organisatie (EnerGie in 

Beweging) als natuurlijke persoon met docenten of organisaties is overeen gekomen voor het geven van 
een seminar, training of opleiding, en heeft gesloten met de individuele deelnemer(s) aan de seminars, 
trainingen en opleidingen. 

 
Artikel 2. Algemeen 
2. 1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schriftelijke aanbiedingen en overeenkomsten tussen de 

organisatie (EnerGie in Beweging) en elke deelnemer afzonderlijk, en zijn eveneens van toepassing op 
overeenkomsten waarvoor door de organisatie (EnerGie in Beweging) diensten van derden dienen te 
worden betrokken.  

2. 2  Voorwaarden van anderen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Afwijkingen kunnen uitsluitend 
schriftelijk met de organisatie (EnerGie in Beweging) overeen gekomen worden. Indien een of meerdere 
bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

 
Artikel 3. Aanmeldingen 
3. 1 Aanmelding voor een opleiding/seminar voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden 

door de deelnemer.  
3. 2 De aanmelding kan zowel via de post of per e-mail geschieden. De organisatie (EnerGie in Beweging) is 

eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke en ondertekende bevestiging van de 
aanmelding en na ontvangst van de aanbetaling en/of het volledige bedrag van de seminar- en/of 
logieskosten (verblijf en maaltijden) door deelnemer, in volgorde van ontvangst. 

3. 3 De organisatie (EnerGie in Beweging) heeft ten allen tijde het recht deelnemers te weigeren. 
3. 4 Aanmelding en deelname geschiedt op basis van volledige vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid. 
3. 5 Gezonde lichamelijke en geestelijke conditie is noodzakelijk. 
3. 6 Wie in behandeling is of langdurig medicatie neemt, dient dit bij de inschrijving te vermelden en 

wijzigingen dient de deelnemer zelf te informeren.  
3. 7 De organisatie (EnerGie in Beweging), inclusief de docenten, assistenten of anderszins betrokkenen bij 

de opleiding/seminar, is/zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele 
persoonlijke, medische, materiële of anderszins opgedane schade of problematiek die direct of indirect 
met, tijdens of na de gevolgde opleiding/seminar wordt ondervonden. 

 
Artikel 4. Betalingen 
4. 1 U ontvangt van de organisatie (EnerGie in Beweging) drie afzonderlijke facturen; 

I. factuur voor aanbetaling;  
II. factuur voor restant betaling;  

III. factuur voor logies (verblijf en maaltijden). 
4. 2 Alle prijzen zijn in Euro’s.  
4. 3 De opleiding en seminar prijzen zijn inclusief 19% btw.  
4. 4 Het logies (verblijf en maaltijden) prijzen zijn inclusief 6% btw. 
4. 5 Alle in rekening gebrachte tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen. 
4. 6 Na ontvangst van de factuur dient het bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op 

Rabobank 16.92.53.988 t.n.v. G. Pedrosa Canabrava met vermelding van het factuurnummer, tenzij 
anders overeengekomen of aangegeven. 

4. 7 Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling. 
4. 8 Voor het versturen van een herinneringsfactuur worden € 10,- administratiekosten in rekening 

gebracht. 
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4. 9 Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege 
in verzuim. 

4. 10 Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger 
is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Alle door het verzuim van de deelnemer 
veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 
komen voor rekening van de deelnemer. 

4. 11 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de opleiding/het seminar worden 
geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf 
per bank of contant te voldoen. 

4. 12 Bij een opleiding, seminar of training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. 
4. 13 In het geval van niet tijdige betaling is de organisatie (EnerGie in Beweging) te allen tijde gerechtigd een 

andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot 
toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt. 

4. 14 Indien gewenst kan de deelnemer de opleidings-/seminars-/trainingskosten in één keer betalen in 
plaats van twee keer. Neem hiervoor contact met de organisatie (EnerGie in Beweging). 

4. 15  Indien gewenst kan de deelnemer de opleidings-/seminars-/trainingskosten in vier keer betalen en de 
logies (verblijf en maaltijden) in twee keer. Neem hiervoor contact met de organisatie (EnerGie in 
Beweging). 

 
Artikel 5. Logies (verblijf en maaltijden) 
5. 1 De opleiding/seminar heeft een “residentieel” karakter. 
5. 2 Dat betekent dat elke deelnemer op de locatie overnacht en de maaltijden gebruikt. 
5. 3 In het geval dat de deelnemer kiest elders te overnachten en/of te eten, blijven de volledige logies en 

verblijfskosten verschuldigd. 
5. 4 Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele allergieën en dieet wensen duidelijk en tijdig, 

minimaal 3 weken voor aanvang, aan de organisatie (EnerGie in Beweging) door te geven - waarmee 
dan zo goed mogelijk mee rekening zal worden gehouden.  

5. 5 De seminars zijn van zondag 18:00 uur t/m vrijdag 12:00 uur of van woensdag 9:00 t/m zondag 16:00 
uur. 

 
Artikel 6. Annulering, wijziging en overmacht door de organisatie (EnerGie in Beweging) 
6. 1 De organisatie (EnerGie in Beweging) behoudt zich het recht voor om te allen tijden bij onvoldoende 

deelnemers (afhankelijk van de opleiding of het seminar is er een minimaal aantal deelnemers) of 
andere calamiteiten een opleiding of seminar te annuleren. 

6. 2 Waar mogelijk zal de organisatie (EnerGie in Beweging) een passend alternatief bieden. In het geval van 
onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen 
met betrekking tot de persoon, en/of materialen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
opleiding of cursus van de organisatie (EnerGie in Beweging), kan deze in het belang van de deelnemers 
per direct de opleiding of seminars onderbreken, verplaatsen en/of annuleren zonder specifieke opgaaf 
van de hierboven genoemde redenen. 

6. 3 Indien de docent verhinderd is heeft de organisatie (EnerGie in Beweging) het recht om een 
vervangende docent in te zetten. 

6. 4 Mocht het niet mogelijk zijn om een vervangende docent in te zetten, dan zal in een nieuwe datum 
voor de betreffende cursus worden vastgesteld. 

6. 5 In het geval van wijziging in de lesdata of seminardata door de organisatie (EnerGie in Beweging) zal de 
deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en/of via e-mail op de hoogte worden gesteld. 

6. 6 Wanneer de deelnemer niet in staat is op deze gewijzigde seminardata deel te nemen, is kosteloos 
annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort. 
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6. 7 De organisatie (EnerGie in Beweging) behoudt het recht om een lesdag/seminar te annuleren, zonder 
dat hiervoor aanspraak kan gemaakt worden op schadevergoeding door de deelnemer.  

6. 8 In geval er reeds betaling voor een lesdag/seminar heeft plaats gevonden, zal het betaalde bedrag 
teruggestort worden. 

 
Artikel 7. Wijziging en annulering door de deelnemer 
7. 1 Wijziging en annulering aan opleidingen en seminars dient steeds schriftelijk plaats te vinden. 
7. 2 Dit dient minimaal 6 weken voor aanvang van de opleiding of seminar te geschieden. 
7. 3 Wanneer de annulering tot 6 weken voor aanvang van de opleiding/seminar schriftelijk door de 

organisatie (EnerGie in Beweging) wordt ontvangen, is er geen recht op restitutie van een reeds gedane 
aanbetaling. 

7. 4 Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de opleiding/seminar is het gehele seminar bedrag 
verschuldigd inclusief logieskosten (verblijf en maaltijden) verschuldigd. 

7. 5 Opleiding: de deelnemer legt zich zonder voorbehoud vast om aan de te volgen opleiding in zijn geheel 
deel te nemen. 

7. 6 Seminar: de deelnemer legt zich zonder voorbehoud vast om aan het te volgen seminar in zijn geheel 
deel te nemen. 

7. 7 Indien de organisatie (EnerGie in Beweging) de deelnemer de mogelijkheid biedt om een vervangende 
deelnemer te voorstellen, bepaalt de organisatie (EnerGie in Beweging) of deze voldoet aan de gestelde 
voorwaarden om geaccepteerd te worden.  

7. 8 Hiervoor wordt € 25,- aan administratiekosten berekend.  
7. 9 Bij afmelden tijdens de lesdag van de opleiding en/of nadat het seminar begonnen is, blijven de 

volledige deelnamekosten inclusief logieskosten (verblijf en maaltijden) verschuldigd, behoudens 
bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de organisatie (EnerGie in Beweging). 

7. 10 Een lesdag van de opleiding en/of seminar waarvoor u zich heeft aangemeld, kan niet verschoven 
worden naar een ander moment, met uitzondering van calamiteiten. 

 
Artikel 8. Afwezigheid 
8. 1 Afwezigheid dient vooraf en zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld te worden. 
8. 2 Dit geeft geen recht op terugbetaling. 
8. 3 Bij afwezigheid door ziekte tijdens de seminar dient u een doktersverklaring te presenteren en zo 

spoedig mogelijk contact op te nemen met de organisatie (EnerGie in Beweging) voor het verdere 
verloop van de lesdag, de opleiding en/of seminar, er is geen recht op restitutie van de reeds gedane 
betaling. 

8. 4 Bij afwezigheid tijdens de seminar zonder bericht of kennisgeving hiervan aan de organisatie (EnerGie 
in Beweging), er is geen recht op restitutie van de reeds gedane betaling. 

 
Artikel 9. Behandeltafel 
9. 1 Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om een eigen geschikte behandeltafel en 

bijbehorend laken, deken, kussen en kruk mee te nemen. 
9. 2 De organisatie (EnerGie in Beweging) is op generlei wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de 

door de deelnemer meegebrachte zaken. 
9. 3 Indien u niet in staat bent om een behandeltafel mee te nemen dan dient u daar de organisatie 

(EnerGie in Beweging) bij aanmelding en anders ruim van te voren (uiterlijk 6 weken voor aanvang van 
de opleiding of seminar) over te informeren. 

9. 4 De organisatie (EnerGie in Beweging) zal indien nodig aan een enkele deelnemer voor aanvang 
informeren wanneer zij dit niet hoeven mee te nemen. 
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Artikel 10. Technieken 
10. 1 Technieken, tijdens de opleiding en/of het seminar toegepast op medecursisten, gebeuren op eigen 

verantwoordelijkheid. 
10. 2 De organisatie (EnerGie in Beweging) raadt af om de geleerde technieken te praktiseren vooraleer men 

de betreffende opleiding succesvol afgerond heeft. 
 
Artikel 11. Gedrag 
11. 1 Er wordt van elke deelnemer verwacht dat men zich aanpast aan de sfeer die bij de opleiding en/of het 

seminar past, zich openstelt voor introspectie en een houding van integriteit en loyaliteit wil 
ontwikkelen t.o.v. medecursisten, docenten/lesgevers, assistenten of andere betrokkenen. 

 
Artikel 12. Evaluatie 
12. 1 Tijdens de opleiding wordt het voortgangsproces van een cursist regelmatig geëvalueerd. 
12. 2 In uitzonderlijke gevallen kan de organisatie (EnerGie in Beweging) het nodig achten om verdere 

deelname tijdelijk of definitief uit te sluiten. 
12. 3 In dat geval is er geen restitutie mogelijk. 
12. 4 Tegen deze beslissing kan de deelnemer niet in beroep gaan. 
 
Artikel 13. Copyright / Auteursrechten / Intellectuele eigendom 
13. 1 Alle rechten van het door de organisatie (EnerGie in Beweging), inclusief de lesgevers en indirect 

betrokkenen, verstrekte opleiding en seminar materiaal en de door haar verstrekte documentatie 
berusten bij de organisatie (EnerGie in Beweging), voor zover deze rechten niet bij anderen (zoals de 
lesgevers) berusten.  

13. 2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie (EnerGie in Beweging) is het niet 
toegestaan om het lesmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken 
of te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of opnemen met een voice 
recorder of (video) camera of openbaar maken d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of anderszins, of te 
gebruiken voor cursussen die niet door de organisatie (EnerGie in Beweging) worden verzorgd. 

13. 3 De organisatie (EnerGie in Beweging) behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

 
Artikel 14. Aansprakelijkheid 
14. 1 Elke deelname aan een opleiding of seminar is voor eigen risico van de deelnemer.  
14. 2 De organisatie (EnerGie in Beweging) is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook 

ontstaan aan eigendom van de deelnemer.  
14. 3 De organisatie (EnerGie in Beweging) is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw 

persoonlijke bezittingen.  
14. 4 Door het mogelijk gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, 

voorzichtigheid is geboden. 
14. 5 De organisatie (EnerGie in Beweging) is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een 

medestudent of deelnemer als gevolg van het onderling oefenen van en op een medestudent of -
deelnemer voor, na of tijdens de opleiding en/of het seminar. 

14. 6 De organisatie (EnerGie in Beweging) is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in 
gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.  

14. 7 De organisatie (EnerGie in Beweging) is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de 
deelnemer na het seminar, training of opleiding met de opgedane kennis doet. 
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Artikel 15. Geheimhouding / Persoonsgegevens 
15. 1 De aan de organisatie (EnerGie in Beweging) verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt 

ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met de organisatie (EnerGie in Beweging), het 
verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van de organisatie (EnerGie in 
Beweging), bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief en voor het opstellen van een adreslijst voor de groep. 

15. 2 Mocht de deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan de 
organisatie (EnerGie in Beweging) worden gemeld. 

15. 3 De organisatie (EnerGie in Beweging) is aangemeld bij het CBP: College Bescherming Persoonsgegevens. 
15. 4 Het CBP ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy 

ook in de toekomst gewaarborgd blijft. 
 
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 
16. 1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de organisatie (EnerGie in Beweging) partij is, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het 
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft. 

16. 2 De rechter in de vestigingsplaats van de organisatie (EnerGie in Beweging) is bij uitsluiting bevoegd van 
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de organisatie 
(EnerGie in Beweging) het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

16. 3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen 
een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 
Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden 
17. 1 Deze algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden zijn in 2011 gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel Midden-Nederland, onder het Kamer van Koophandel nummer 30.27.21.16 van de 
organisatie (EnerGie in Beweging), en zijn een integraal onderdeel van en onlosmakelijk verbonden met 
het aanmeldingsformulier voor elke opleiding, seminar en/of training georganiseerd door EnerGie in 
Beweging. 

17. 2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot 
stand komen van de rechtsbetrekking met de organisatie (EnerGie in Beweging). 

17. 3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
17. 4 Deze algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden zijn op te vragen bij de organisatie (EnerGie in 

Beweging) en tevens te downloaden van de website, www.gcraniosacraal.nl. 
 

Artikel 18. (Zet)fouten 
18. 1 (Zet)fouten in prijzen of data op de website of andere publicaties zijn geen argument voor weigering 

om het werkelijke opleidings- en/of seminarbedrag te betalen, noch voor annulering na gedane 
aanmelding. 


