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Algemene voorwaarden OmZin, training, intuïtie en ontwikkeling
Artikel 1
Definities en werking
1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Deelnemer:
Natuurlijk persoon die zich voor een door OmZin georganiseerd traject, welke geen
opleiding is, heeft ingeschreven.
b. Student:
Natuurlijk persoon die zich voor een door OmZin georganiseerde opleiding heeft
ingeschreven en hiervoor toegelaten is.
c. Cliënt:
Natuurlijk persoon die een door OmZin georganiseerde of gegeven supervisie, reading,
therapeutische behandeling of advisering ondergaat.
d. Organisatie:
Rechtspersoon die een individueel traject of groepstraject bij OmZin inkoopt.
e. Particulier:
Natuurlijk persoon die een door OmZin georganiseerd traject of individueel traject wil
gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
f. Directie:
Onder de directie wordtuitsluitend bedoeld de heer F.K.M. Elsenbroek en/of de heer
M.W. Haalboom.
g. Traject:
Alle door studenten en deelnemers bij OmZin te volgen opleidingen, cursussen,
workshops, trainingen, lezingen, in de ruimste zin des woords.
h. Individueel traject:
Alle door cliënten, door OmZin georganiseerde of gegeven, supervisie, reading,
therapeutische behandeling of advisering, in de ruimste zin des woords.
i. Kosten:
De vergoeding die, c.q. het lesgeld dat de deelnemer of cliënt aan OmZin verschuldigd is
voor het deelnemen aan een door OmZin georganiseerd traject.
j. OmZin:
OmZin is de handelsnaam van de v.o.f. OmZin, training, intuïtie en ontwikkeling. Waar
directie wordt genoemd wordt uitdrukkelijk bedoeld de heer Elsenbroek of Haalboom
of zij die uitdrukkelijk namens de directie optreden.
2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het volgen door studenten en
deelnemers van een traject.
3.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van
OmZin.
Artikel 2
Uitvoering van de overeenkomst
1.
In bijzondere gevallen heeft OmZin het recht om een traject te annuleren of deelname aan het traject te weigeren.
2.
OmZin mag een particulier niet toelaten tot een traject als zij denkt dat deze persoon niet tot de doelgroep behoort
van het traject of dat de doelgerichtheid voor de andere deelnemers verstoord zou raken.
3.
OmZin is gerechtigd mensen toe te laten of uit te sluiten tot een traject of individueel traject. Besluit wordt met
opgaaf van redenen gedaan. Hierop is geen beroep of bezwaar mogelijk.
4.
Omzin heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.
Alle informatie die door deelnemers of studenten aan OmZin wordt versterkt, wordt vertrouwelijk behandeld.
Artikel 3
Inschrijving en plaatsing
1.
De particulier schrijft zich als student of deelnemer in voor het gehele traject.
2.
De particulier is als student of deelnemer definitief ingeschreven voor een traject wanneer het inschrijfformulier
ondertekend in het bezit is van OmZin. Op dit moment is de volledige overeenkomst ingegaan. Na inschrijving heeft
de student / deelnemer 14 dagen de gelegenheid inschrijving zonder verplichtingen te annuleren.
Bij inschrijving van een opleidingsmodule betaalt de student/deelnemer € 160,- inschrijfgeld. Bij inschrijving voor een
3.
themaworkshop betaalt de student/deelnemer € 100,- inschrijfgeld. OmZin deelt de termijnen voor betaling van het
resterende deelnamebedrag voor aanvang van de cursus schriftelijk aan de student/deelnemer mee.
4.
Wanneer het traject ‘vol’ is of niet doorgaat, restitueert OmZin binnen één maand de voor het betreffende traject
reeds betaalde kosten. Een traject gaat niet door bij minder dan 6 deelnemers.
5.
Bij in gebreke blijven van betaling van de kosten, is OmZin gerechtigd de plaatsing op te schorten. In dit geval blijft de
betalingsverplichting bestaan.
6.
Daar waar de particulier zich inschrijft voor de Healingopleidng, Readingopleiding of Beroepsopleiding
Klanktherapeut, volgt een toelatingsprocedure. Hierna bevestigt OmZin van haar kant de inschrijving.
7.
Bij een overeenkomst met een organisatie vindt vooraf een intake plaats. Op basis hiervan wordt een trajectcontract
opgesteld, waarin wordt opgenomen: aantal deelnemers, omvang van het traject, inhoud van het traject, doelstelling
van het traject, kosten voor het traject, evaluatie van het traject. Na ondertekening van het trajectcontract door
beide partijen wordt tot vaststelling, planning en uitvoering overgegaan en gelden de Algemene Voorwaarden.
8.
De deelnemers aan een traject dat voorkomt uit een overeenkomst met een organisatie vallen onder dezelfde
Algemene Voorwaarden als in artikel 1 genoemde natuurlijke personen.
Artikel 4
Annulering van de overeenkomst
1.
Bij de Readingopleiding zijn alle tussen beide partijen op het inschrijfformulier overeengekomen afspraken bindend.
Daar waar het inschrijfformulier hier niet of niet volledig in voorziet is dit artikel van de Algemene Voorwaarden
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2.

bindend.
a. Wanneer de student of deelnemer zich tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het traject terugtrekt, is zij/hij
alleen het inschrijfgeld verschuldigd. Hierna is het hele deelnamebedrag verschuldigd.
b. Bij tussentijdse beëindiging van het traject is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
c. Wanneer een deelnemer op advies van de directie van OmZin het traject beëindigd, kan de directie van OmZin
besluiten deze betalingsvoorwaarden te versoepelen
Bij annulering van de overeenkomst door cliënten, 48 uur of minder voor aanvang van de afspraak, is OmZin
gerechtigd één uur honorarium in rekening te brengen.

Artikel 5
Betaling Algemeen
1.
Bij de Readingopleiding en Healingopleiding zijn alle in de desbetreffende brochures genoemde kosten en
voorwaarden voor beide partijen bindend.
2.
De verschuldigde kosten worden gestort op ING bankrekening 9439781 t.n.v. OmZin, o.v.v. de naam van de
deelnemer of organisatie en de naam van het traject.
3.
OmZin is gerechtigd de kosten van het traject te wijzigen, wanneer vanaf de datum waarop de overeenkomst is
gedateerd, sprake is van een inflatie van 5% of meer. Deze wijziging kan niet hoger zijn dan het percentage van de
inflatie en is gebaseerd op het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-werknemers
Laag (1990=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
4.
De student, deelnemer of organisatie dient te betalen in van tevoren overeengekomen valuta zonder aftrek en
opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van OmZin.
5.
OmZin verstaat onder tijdige betaling elke betaling welke tot uiterlijk 4 weken na het verstrijken van de uiterste
betaaldatum op de bankrekening van OmZin is bijgeschreven.
a. Bij niet tijdige betaling zal OmZin de student, deelnemer of organisatie per mail herinneren aan de nog te
betalen factuur of kosten.
b. Bij uitblijven van de betaling door de student, deelnemer of organisatiena een eerste herinnering is OmZin
gerechtig het eindbedrag van elke herinneringsfactuur te verhogen met 8% administratiekosten, met een
minimum van 5 euro.
c. De student, deelnemer of organisatie is bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag de
wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de herinneringsfactuurdatum.
d. Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het OmZin vrij de vordering uit handen te geven. In die situaties zijn alle
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor de student, deelnemer of organisatie.
Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook
indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval zal
verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten 10% van het verschuldigde
bedrag.
6.
In gevallen van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de student, deelnemer of organisatie zullen
vorderingen van OmZin en de verplichtingen van de student, deelnemer of organisatie jegens OmZin onmiddellijk
opeisbaar zijn.
Artikel 6
Overige rechten en plichten
1.
Bij de Healingopleiding en Readingopleiding zijn de inspanningsverplichtingen voor beide partijen bindend, welke
genoemd worden in de brochure van de lesgroep waar de student aan deelneemt.
2.
Bij de Healingopleiding en Readingopleiding is onverkort het meest recente reglement ‘Certificeringproces’ van
toepassing.
3.
Het auteursrecht op tekst- geluids- en beeldmateriaal welke door OmZin is gepubliceerd berust bij OmZin. Hierbij zijn
inbegrepen alle door OmZin gehanteerde brochures, tekstmateriaal, draaiboeken, oefeningen, syllabi, boeken,
videobanden, DVD’d, websites en CD-Rom’s.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
1.
De student, deelnemer of cliënt is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of zij/hij de lichamelijk of geestelijke
geschiktheid bezit en behoudt om het traject te volgen. OmZin aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe
of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De student, deelnemer of cliënt vrijwaart OmZin voor
eventuele aansprakelijkheid van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt medeleerlingen.
2.
OmZin accepteert aansprakelijkheid tegenover de student, deelnemer of cliënt voor ontstane schade als gevolg van
een aan OmZin toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad,
maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot
uitbetaling overgaat.
3.
OmZin is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarvan de student, deelnemer of
cliënt zich wil beroepen in geval van activiteiten van OmZin.
4.
OmZin aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van studenten,
deelnemers of cliënten of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf
in de (les)lokalen van OmZin.
5.
De aansprakelijkheid van OmZin is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie
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(=kosten van het traject) in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, de kosten van het
traject over zes maanden.
Artikel 8
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands Recht geldt voor iedere overeenkomst tussen OmZin en de student, deelnemer, cliënt of organisatie.
Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de
competentie van de kantonrechter, zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Almelo.
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