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Algemene voorwaarden Levensschool 
Eigen Wijze 

Inschrijving 
Inschrijving voor de 7-weekse training “Terug naar Jezelf” bestaande uit 7 lessen van 7 
dagdelen  geschied na een intakegesprek en betaling. Levensschool Eigen Wijze 
behoudt zich het recht voor om een training geen doorgang te laten vinden, als er na het 
oordeel van Levensschool Eigen Wijze te weinig inschrijvingen hebben 
plaatsgevonden.De minimale groepsgrootte moeten 6 deelnemers zijn. In het geval dat 
er niet voldoende deelnemers zijn,  zal Levensschool Eigen Wijze de betaalde bedragen 
binnen 14 dagen weer terug betalen.  
Rooster en indeling van het lesprogramma kunnen gewijzigd worden. Tevens kunnen er 
wijzigingen aangebracht worden in locatie, opzet en inhoud van de training. 
Indien de student naar oordeel van Levensschool Eigen Wijze de voortgang van het 
onderwijs zoals deze wordt gegeven belemmert, kan Levensschool Eigen Wijze 
eenzijdig de overeenkomst met de student ontbinden. 

Auteursrechten  en eigendomsrechten 
Verkoop of afstaan aan derden van lesmateriaal de trainingen, beroepsopleiding en 
dagworkshops van Levensschool Eigen Wijze is op geen enkele wijze toegestaan. 
Het auteurseigendomsrecht van de trainingen, beroepsopleiding en dagworkshops 
vervaardigd materiaal blijft te allen tijde bij de onderwijsinstelling Levensschool Eigen 
Wijze. 
Eigen Wijze, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot 
op de Eigen Wijze gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en 
logo’s). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Eigen Wijze, de inhoud van de trainingen van Eigen Wijze 
over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter 
beschikking te stellen. Op de training “Terug naar jezelf”, alle opstellingsdagen, de 
retraite en lezingen van Eigen Wijze en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands 
recht van toepassing. 
Levensschool Eigen Wijze behoudt zich het recht voor om eventuele schade te verhalen 
op de student die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen. 

Geheimhoudingsverklaring 
Levensschool Eigen Wijze betracht geheimhouding tav. Door de deelnemer verstrekte 
informatie bij aanmelding en tijdens de onderdelen van de training. De geheimhouding 
geldt ook voor de deelnemer mbt de informatie over andere deelnemers of clienten 
tijdens de life-casustiek.  

Kwaliteitskenmerk 
Het CRKBO heeft Levensschool Eigen Wijze de kwaliteitscode voor verkort 
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beroepsonderwijs toegekend. Hierdoor kan de training BTW vrij aangeboden worden. 

Levensschool Eigen Wijze staat geregistreerd als onderwijsinstelling bij het RBCZ en de 

VVET als geregistreerd Energetisch Therapeut.  
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Informatietermijnen 
Als een student een vraag heeft of een klacht m.b.t het onderwijs of anderzins wordt 
door Levensschool Eigen Wijze binnen 14 dagen een antwoord gegeven. Is voor de 
beantwoording meer tijd nodig dan volgt binnen 14 dagen een bevestiging van 
ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welk termijn een antwoord verwacht kan 
worden. Die termijn zal ten hoogste een maand zijn . Vakantieperiodes zijn van deze 
bepaling uitgezonderd. 

Betaling en annuleringvoorwaarden 
Bij aanmelding wordt de wijze van betaling overlegd met de student. Volledige betaling 
of termijnbetaling dient voor aanvang van de training voldaan te zijn. De 
deelnamekosten aan de training hebben uitsluitend betrekking op het bijwonen van de 
lessen. 

Annulering door de student dient schriftelijk en aangetekend aan het secretariaat van 
Levensschool Eigen Wijze te geschieden, waarbij de deelnemer schriftelijk hierover een 
bevestiging ontvangt. Tot 14 dagen voor de training  kan men zich terugtrekken en wordt 
het bedrag wat in rekening is gebracht en is betaald door de deelnemer, met aftrek van 
€ 45,- administratiekosten, teruggestort. Na dit tijdstip wordt het betaalde bedrag niet 
meer terugbetaald. Terugbetaling geschied binnen een maand na datum waarop de 
training is beeindigd. De student draagt zorg voor een tijdige en correcte betaling van de 
verschuldigde bedragen. Het niet naleven hiervan kan uitsluiting van de training tot 
gevolg hebben. 

Mochten er 1 of meerdere lessen verzuimd worden door de student dan kan de student 
indien de student dit wil, een supervisie aanvragen. De kosten voor deze supervisie 
bedragen € 93.-. Deze lessen kunnen niet ingehaald worden.  
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Her-inschrijving bij voortijdige beëindiging 
Wanneer de training voortijdig beëindiging wordt en de student deze beslissing per 
aangetekend schrijven kenbaar heeft gemaakt, biedt Levensschool Eigen Wijze de 
mogelijkheid om weer in te stromen. 

Ethische code 
Levensschool Eigen Wijze conformeert zich aan de ethische code, zoals deze is 
opgesteld door de VVET (Beroepsvereniging Holistisch Energetisch therapeut). 

Klachtenprocedure 
Levensschool Eigen Wijze is als onderwijsinstelling lid van CRKBO. 
Als Energetisch Therapeut is Levensschool Eigen Wijze ingeschreven bij 
beroepsvereniging VVET De VVET heeft een eigen klachten reglement en 
vertrouwenscommissie. http://www.vvet.nl/ 

Aansprakelijkheid 
In geval van aanspraak op schadevergoeding bedraagt het te betalen schadebedrag 
nooit meer dan het door de deelnemer betaalde bedrag. 

Overige voorwaarden 
Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen 
van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan Levensschool Eigen Wijze 
heeft een beslissende stem in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet 
voorzien zijn. 
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